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enerGia Solar
Sim, você pode tê-la 
na sua padaria!

Gourmet 
receitas da escola idPC 
para o dia dos Pais

brunCh
o novo “queridinho” 
dos paulistanos

dia do PanifiCador 
e fiPan 2016 
dois grandes momentos da Panifi cação
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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO

Mudar com as mudanças poder parecer difícil e, às vezes, aterrorizante. Mas, 
acredite, é extremamente necessário.

E agora, panificador?

crescimento. A boa notícia é que a gente pode 
fazer muito nessa área, a partir, também, de 
uma mudança importante: a de mentalidade, 
para tornar nossa vida e nossos negócios ainda 
mais vantajosos.

E uma boa oportunidade de fazer isso é vi-
sitar a FIPAN, agora em julho, e, com coragem e 
ousadia, aderir à inovação. Os estandes da nos-
sa feira estarão repletos de soluções para fazer-
mos isso, quer seja por meio e a partir da aqui-
sição de um novo e moderno equipamento para 
deixar sua padaria mais produtiva, quer seja 
pelo uso da extensa gama de novidades em pro-
dutos que nossos parceiros da indústria têm a 
oferecer, quer seja, ainda, pela adoção de novos 
sistemas automatizados e eficientes de gestão. 

E, claro, não esqueça, também, que a verda-
deira mudança está, como eu acabei de dizer 
aí em cima, na nossa forma de pensar. Porque 
dar nossa cota de sacrifício para enfrentar os 
atuais desafios da economia nem de longe sig-
nifica se encolher num canto, até a tempestade 
passar, porque isso, meu amigo e minha amiga, 
não depende exclusivamente dos humores do 
tempo, e, sim, da nossa capacidade de, em nos-
so dia a dia, empreender e encontrar soluções e 
no “chão de fábrica” do nosso próprio negócio. 

Daí, pode se tirar a máxima de que deixar de 
investir naquilo que nos projeta como empresá-
rios e geradores de emprego não é economizar 
e, sim, muito mais protelar nossa própria evolu-
ção e abrir a porta para um futuro incerto. Afi-
nal, dominar a equação do tempo, para fazer o 
nosso futuro acontecer do jeito que a gente quer 
é possível. Mas, para isso, mais do que simples-
mente acreditar, você vai ter que trabalhar duro 
e seguir em frente. E nessa trajetória, deixar 
muitos de seus receios pelo caminho, porque 
o pesado fardo deles pode atrapalhar. Siga com 
prudência, sim – ninguém está falando aqui em 
fazer loucuras ou cometer desatinos. Mas use o 
bom senso e o seu tino empresarial e comercial 
para saber que está andando na direção certa, 
que é aquela apontada pela materialização dos 
seus melhores desejos. Vai lá: você pode!

Forte abraço!

tToda mudança enquadrada na categoria das 
que “vêm para melhor”, é sempre bem-vinda. 
Contudo, a prática dos acontecimentos (que al-
guns atrelam ao avanço da idade, mas que eu 
prefiro associar a uma postura de prudência e 
bom senso), nos ensina que, em algumas searas, 
tais como a da política e a da economia, o que 
vem “depois” da mudança costuma ser mais im-
portante do que ela própria.

A perigosa e pesada situação de insusten-
tabilidade à qual o atual governo guiou a eco-
nomia brasileira, acabou por cobrar da senhora 
Dilma Rousseff um preço altíssimo. A decisão 
do Senado de dar andamento ao seu processo 
de impeachment e de submetê-la a um julgamen-
to político, que pode, efetivamente, conduzi-la à 
destituição do cargo é, sem dúvida, numa derro-
ta pessoal e do partido à qual ela pertence. Mais 
do que isso, entretanto, consiste na derrocada 
de um sistema de gestão – e isso é o mais grave 
– cacifado por 54,5 milhões de brasileiros, que 
nele acreditaram a ponto de entregar a ambos, 
a Dilma e ao referido modelo, seu voto nas elei-
ções do ano passado.

A comoção gerada entre aqueles que são 
a favor e aqueles que são contra a mudança 
está custando muito a passar. E vai se alongar 
por mais algum tempo, dependendo do andar 
da carruagem da política nos próximos meses. 
Porém, verdade é que, nesse momento, importa 
muito menos saber de que lado fulano ou sicra-
no está, do que a dura realidade que teremos que 
enfrentar depois que toda essa poeira baixar. E, 
apesar de os especialistas visualizarem diferen-
tes cenários a partir do impeachment, existe, prati-
camente, um consenso: o estrago na economia é 
extenso e profundo e não haverá ajuste fácil. Em 
outras palavras, vai demorar muito para a eco-
nomia brasileira se restabelecer, o que irá exigir, 
inexoravelmente, dedicação espartana e uma 
grande dose de sacrifício de todos nós. 

Sim, além de cobrar reformas estruturais 
para corrigir os erros e percalços da enorme lis-
ta de desequilíbrios macroeconômicos, vamos 
ter que dar muito mais de nós mesmos, para 
destravar a economia e voltarmos a pensar em 
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

atendimento: de segunda a  
sexta-feira, das 16h às 18h

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

Criminal e tributário 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

atendimento: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 17 h.

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

Aso-Clin – Assessoria em Saúde 
Ocupacional e Clínicas – Dr. Amauri 

Mesquita

ConSultório odontolóGiCo:

Dr. Armênio Soares Ferreira Jr. 
e Dra. Angela Lullo Ferreira

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria de São Paulo

GeStão 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Armênio Soares 
Ferreira

Diretor Administrativo: Julio César Dinis

Diretor Administrativo Adjunto: José 
Borges Pereira

Diretor Financeiro: José Augusto Caseiro
Diretor Financeiro Adjunto: José Ricardo 

de Caíres
Diretor Social: Delcino Pedro dos Santos

Diretor Técnico: Luis Carlos de Souza
Diretor de Patrimônio: José de Pinho 

dos Santos
Diretor de Marketing: Wagner Vale 

Ferreira
Diretor Cultural: Sérgio Bartolo Manso

SuPlenteS da diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Fabio Roberto Mota

José Marcos Reis
Flávio Costa de Almeida Leite

Ernane de Cerqueira Cesar
Raul da Silva Gonçalves

Gilson Yochinobu Oshiro
Waldomiro Gomes da Rocha

Milton Guedes de Oliveira
Luis Severiano Pereira Ferreira

Rubens Casselhas

Eduardo José Manuel Machado

ConSelheiroS fiSCaiS

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Jair Marchini

Custódio dos Santos Rodrigues do Vale

SuPlenteS do ConSelho fiSCal

Antonio Portugal da Silva

João Diogo

José Simões Baeta.

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Diretor Administrativo: Carlos Gonçalves 
Teixeira

Diretor Administrativo Adjunto: Valdeir 
Antonio de Jesus

Diretor Financeiro: Manuel de Oliveira 
Martins

Diretor Financeiro Adjunto: Eduardo 
Augusto Bravo Gamboa

Diretor Social: João Lucas Dias 
Gonçalves

Diretor Técnico: Antonio Valter de 
Almeida Ribeiro

Diretor de Patrimônio: Delcino Pedro 
dos Santos

Diretor de Marketing: Antonio Carlos 
Stagliano

Diretor Cultural: Ricardo Jacob de 
Magalhães Correa

SuPlenteS da diretoria
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins

Renato Mendes de Brito
Jaime Gomes Pereira

Manuel Rodrigues Gato
André dos Santos Teixeira

Rogério Alexandre de Campos
Fábio de Oliveira Moreira

Rogério Shimura

Manoel José Vaz Saraiva
Noé Coutinho Rodrigues

ConSelheiroS fiSCaiS

Antonio Rodrigues Ferreira
Pedro Paulo Sobrinho

Manuel Rodrigues Antunes Leal

SuPlenteS do ConSelho fiSCal 

Armênio Soares Ferreira
Ronaldo Amaro Macarrão 

Marcelo da Costa Fernandes.

fundação do deSenVolVimento da 
indúStria de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração
PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

ConSelho adminiStratiVo –
membroS efetiVoS

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos 

ConSelho ConSultiVo membroS efetiVoS

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo
Luiz Martins

Luis Evanildo Tenório de Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 

SuPlenteS

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS

André dos Santos Teixeira
Manuel de Oliveira Martins

Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos

diretoria exeCutiVa

DIRETOR EXECUTIVO
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

TESOUREIRO
Carlos Gonçalves Teixeira

SECRETÁRIO
Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente:
Manoel Alves Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro:
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

SuPlente diretor finanCeiro
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

SeCretário
Júlio César Dinis

ConSelho fiSCal – membroS efetiVoS
Antonio Rodrigues Ferreira

Fernando Gonçalves Perregil
Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS
Jair Marchini

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alfredo Carreira dos Santos

André dos Santos Texeira
Antonio Valter de Almeida Ribeiro 

Antero José Pereira
Armenio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil

Carlos Gonçalves Texeira 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

José Augusto Caseiro 
José Borges Pereira

José Ricardo Augusto de Caires
Julio Cesar Dinis

Luis Carlos de Souza
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Manuel de Oliveira Martins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
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06 PAiNel de NOtíciAs 

SAMPAPÃO, agora também no 

Whatsapp / Comitê Feminino lança 

nova campanha / Escola IDPC 

forma nova turma de técnicos em 

panificação

10 NOvidAdes 

Os últimos lançamentos em produtos 

e equipamentos para alavancar os 

negócios da sua padaria.

12 FiPAN 2016 

Feira vem aí para dar um show de 

inovação e oferecer novos ânimos ao 

mercado.

16 destAque – PANiFicAdORes dO ANO  

Grande noite da panificação trará 

Roberto Leal e homenagens aos 

Panificadores do Ano.

22 esPeciAl – diA dOs PAis  

Café da manhã na padaria é tudo de 

bom para os pais curtirem os filhos e 

a família.

26 eNtRevistA – jOãO cARlOs MeiRelles 

Secretário de Energia e Mineração do 

Estado de São Paulo fala do momento 

atual do setor.

30 ARte & cultuRA 

Panificadores ganham homenagem 

especial na voz de Roberto Leal: o 

Hino às Padarias.

33 NA MídiA  

Pequenas Empresas & Grandes 

Negócios fala como a panificação está 

driblando a crise.

36 GestãO 

Resistir é inútil: sua padaria precisa 

investir em marketing digital e ganhar 

com isso.

38 teNdêNciAs 

O brunch, mistura da café da manhã e 

almoço, cai definitivamente no gosto 

dos paulistanos.

42 AMbieNtAçãO 

Padarias cada vez mais sofisticadas 

exigem um tratamento arquitetônico 

cada vez mais à altura.

47 PAdARiA FOOdseRvice 

Pesquisas recentes indicam que 2016 

continuará a ser um ano complicado 

para a alimentação fora do lar.

49 tecNOlOGiA 

Instalar um sistema de energia solar 

em sua padaria pode lhe trazer 

múltiplas vantagens.

52 escOlA idPc 

Cursos internos para pessoal técnico 

melhoram ainda mais nível de atuação 

da entidade.

54 GOuRMet 

Receitas para o Dia dos Pais, 

preparadas com carinho para eles e 

para sua padaria.

58 NutRiçãO & sAúde 

As exigências legais e dos 

consumidores são muitas. Por isso, 

consulte sempre um nutricionista.

62 beNeFíciOs 

A seu inteiro dispor, o Consultório 

Odontológico do SAMPAPÃO espera 

por você.

64 tRAbAlhO 

Programa Jovem Aprendiz é uma 

alternativa para manter equipe de 

atendimento em dia.

65 juRídicO cível 

Nova “Lei do Silêncio” tem valor multa 

reduzido. Mas ela continua exigente 

com os “barulhentos”.

67 cONexãO FiesP 

Especialista em estudos do futuro, 

ministra a palestra sobre estratégias 

em tempos de crise na Fiesp.

68 MáquiNAs & equiPAMeNtOs 

ABIEPAN e Sebrae se unem na criação 

de programa de normas técnicas para 

máquinas de panificação.

69 iP&c iNteRNAtiONAl 

Notícias da Panificação do Brasil para 

o Mundo / Bakery News from Brazil to 

the World / Notícias de la Panadería de 

Brasil para el Mundo

70 seRviçOs 

Novos Associados / Agenda de Cursos 

da Escola IDPC e da Escola Móvel
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painel de notícias

uM cONvite esPeciAl dO 
PResideNte PARA vOcê
No final de abril, o presidente do SAMPAPÃO, Antero 

José Pereira, foi o protagonista de um vídeo gravado 

pela TV SAMPAPÃO, com o objetivo de convidar as 

pessoas a participarem dos cursos oferecidos pela 

Escola IDPC, proporcionando várias oportunidades 

para qualificação e requalificação de mão de obra 

no setor de panificação e confeitaria. “Gostaria que 

todos vocês, principalmente os donos de padaria, 

tivessem acesso a mão de obra mais qualificada, 

para que as padarias possam oferecer produtos e 

atendimento ainda melhores para nossos clientes. 

Portanto, usem e abusem da Escola IDPC, que é de 

vocês. Ela está aberto para associados e não as-

sociados das entidades. Venham até a nossa sede 

conhecê-la. Vocês todos são muito bem-vindos!”, 

faz questão de deixar o recado o presidente Ante-

ro no vídeo. que pode ser visto tanto no site quanto 

na página do Facebook do SAMPAPÃO. Mais infor-

mações e agendamento de visitas pelo telefone  

(11) 3113-0166.

cOMitê FeMiNiNO lANçA  
NOvA cAMPANhA
“Ajude a Ajudar”. Esse é o tema da nova campanha que o 

Comitê Feminino do SAMPAPÃO criou para arrecadar pro-

dutos de higiene para idosos. A ideia é mobilizar os consu-

midores das padarias a contribuir com mais essa iniciativa 

de cunho social do Comitê, que é formado por empresárias 

e mulheres ligadas diretamente às panificadoras associa-

das ao Sindicato. As padarias interessadas em participar 

da Campanha recebem uma caixa e material de divulga-

ção, para serem colocados nos estabelecimentos. “As 

padarias possuem por natureza um ambiente agregador. 

Temos certeza de que a Campanha vai motivar a partici-

pação da população”, comenta a presidente do Comitê, 

Evane dos Santos. Ao longo do ano o Comitê Feminino do 

SAMPAPÃO realiza uma série de ações voltadas ao desen-

volvimento socioambiental. “Este ano resolvemos come-

çar com os idosos. Diante da crise sabemos que a situação 

dos asilos fica ainda mais difícil. O povo brasileiro é solidá-

rio e temos certeza que vamos conseguir ajudar”, destaca, 

por sua vez, a diretora Fátima Dias.

Agora, você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece no setor, em tem-

po real. Com o objetivo de agregar mais informações ao dia a dia do panificador, 

o Sinidipan/Aipan/Escola IDPC acabam de criar o grupo “SAMPAPÃO Oficial” no  

Whatsapp, aberto a associados ou não das entidades. Por meio dele, você vai poder 

se comunicar, esclarecer suas dúvidas e ter acesso a um amplo conteúdo informa-

tivo, sob a forma de textos, imagens, fotos e vídeos. Para participar, é muito fácil: 

basta enviar uma mensagem para o número (11) 96492-2094, se identificar por 

meio do nome da sua panificadora e solicitar a inclusão no grupo. 

sAMPAPãO, AGORA tAMbéM NO WhAtsAPP
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PROFissiONAlizAdOs PARA vOAR eM suAs cARReiRAs
O dia 12 de abril de 2016 marcou o fim de uma importante 

etapa na vida de alguns alunos da Escola IDPC. A noite de 

muita comemoração aconteceu no auditório do prédio-sede 

do SAMPAPÃO, onde os alunos receberam seus diplomas do 

curso Técnico em Panificação durante a cerimônia de forma-

tura. Além dos formandos e seus familiares, os professores 

também puderam expressar a alegria de fazer parte da vida 

de cada um e ensinar os conceitos e práticas profissionais 

do setor. “É mais um objetivo que nós alcançamos de colo-

car técnicos extremamente competentes à disposição do 

mercado”, afirmou o Prof. Humberto Marzinotto Filho, geren-

te executivo da Escola IDPC. Orgulhosa, a diretora da Escola, 

Sandra Maria Bezerra de Freitas, não poupou elogios aos alu-

Sabe a Érica Rodrigues (foto), aquele rosto que você se acostumou a ver nos 

vídeos da TV SAMPAPÃO? Pois é, após vários anos apresentando as reporta-

gens no canal de vídeo exclusivo das entidades, ela agora passou a fazer par-

te da equipe do Marketing do SAMPAPÃO, atuando como como analista de 

Relações Institucionais, responsável pela visitação programada às padarias 

associadas e não associadas, com o objetivo de atualizar os dados das pani-

ficadoras, fazer o levantamento de suas necessidades e demandas e, é claro, 

oferecer a elas as vantagens e benefícios da utilização do extenso portfólio 

de serviços do SAMPAPÃO. No cargo, Érica substitui Antonio Carlos Vale Fer-

nandes, que agora passa a responder pela gerência executiva do SAMPAPÃO.

uM NOvO (MAs cONhecidO) ROstO NO MARketiNG

nos e à equipe da Escola. Ela fez menção a todos os momen-

tos felizes e, também, àqueles de dificuldade, quando alguns 

dos alunos chegaram até mesmo a pensar em abandonar o 

curso. “Foram muitos choros e muitas lágrimas. Diversas ve-

zes eles me procuravam querendo desistir porque não esta-

vam conseguindo, mas acho que a amizade fez com que eles 

se aproximassem de mim e no final tudo deu certo”, come-

morou. Também presente à cerimônia, Antero José Pereira, 

presidente do SAMPAPÃO, destacou o papel da instituição 

de trabalhar para que o setor cresça e se desenvolva cada vez 

mais: “É muito importante, tanto para escola como para o se-

tor, ter mais uma turma de pessoas que representam mão de 

obra qualificada”, fez questão de destacar.
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A escOlA Móvel A seu disPOR!
O SAMPAPÃO criou e está distribuindo para seus associados um novo cartaz com o 

objetivo de difundir os serviços de sua Escola Móvel. Criada para aprimorar o conheci-

mento dos profissionais do setor, essa unidade oferece cursos básicos de panificação 

e confeitaria, tais como os de pão francês, pães funcionais, sanduíches, brigadeiros, 

decoração de bolos com bicos e petit-fours, entre outros. Com capacidade para até 

25 alunos por turma, percorre as periferias da Grande São Paulo promovendo o de-

senvolvimento de atividades profissionais que valorizam o ofício dentro da padaria, 

de maneira descomplicada e didática. 

cONveNçãO cOletivA eM cARtilhA
A negociação coletiva realizada pelo SAMPAPÃO junto aos sindicatos dos traba-

lhadores, corresponde à legítima representação de toda a categoria econômica 

das indústrias de panificação e confeitaria. Assim, para tornar público e ofere-

cer amplo conhecimento a todos os envolvidos, o SAMPAPÃO está distribuin-

do a seus associados a mais nova edição da Cartilha da Convenção Coletiva de 

Trabalho. Quem ainda não recebeu o material pode solicitá-lo diretamente ao 

Departamento Jurídico Trabalhista, pelo telefone (11) 3291-3722, ou, ainda, por 

e-mail, no trabalhista@sindipan.org.br.

GestãO de NeGóciOs é teMA de PAlestRA NO sAMPAPãO
No dia 26 de abril, o SAMPAPÃO promoveu mais uma pa-

lestra do  Programa Interação Universidade/Empresa, re-

alizado em parceria com a Fiesp, por meio de seu Depar-

tamento da Micro, Pequena e Média Indústria (Dempi). O 

tema abordado na palestra do dia 26 de abril foi “Gestão 

Financeira”, tendo como palestrante David Heidorne Car-

doso Dantas, professor da Universidade São Judas Tadeu. 

O conteúdo abordou o estudo de soluções práticas para 

controlar, analisar, planejar, simular as informações fi-

nanceiras e como tomar decisões eficientes melhorando 

a gestão do negócio. “Além do envolvimento permanente 

com análise e planejamento financeiro, o gestor de qual-

quer tipo de negócios tem como atividades básicas a to-

mada de decisões de investimentos e a de financiamento. 

Por isso, precisa pensar como investir e pensar o dia a dia 

da empresa, olhando as questões dos custos e margens de 

contribuição colocadas com bastante cautela”, deixou cla-

ro o recado o palestrante.

painel de notícias
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iMPActO AcOlhedOR
Panifi cadoras, lanchonetes e restaurantes que buscam a satisfação 

de seus consumidores encontram na Franco e Bachot um importante 

parceiro. Fundada há 34 anos, a empresa ocupa posição de grande 

destaque no MERCADO DE MÓVEIS para os segmentos de alimentação 

fora do lar, shoppings centers e hotelaria. O apelo visual impactante e a 

qualidade premiada dos produtos Franco e Bachot já contribuíram para o 

sucesso de um incontável número de estabelecimentos consagrados em 

todo o Brasil. SAC: (11) 3315-8180. Site: www.francoebachot.com.br

PiONeiRO NO MeRcAdO
O novo CREME CONFEITEIRO PRONTO, 

da Adimix, é suave e tem a delicadeza 

de um creme de confeiteiro artesanal. O 

produto agrega qualidade e praticidade à 

produção, e vem pronto para ser aplicado 

em sonhos, tortas, pães doces e muito 

mais. Livre de lactose, o lançamento, que 

é pioneiro no mercado nacional, chega em 

embalagens com nove bisnagas com 1kg 

cada. SAC: 0800 702 7705. 

Site: www.adimix.com.br

viAGeM AOs ANOs 50
Os tempos da brilhantina voltaram com 

o lançamento MENTOS SHAKIES. Além 

dos novos sabores de milk-shake de 

morango e de pêssego, sua embalagem 

retrô preserva a identidade das clássicas 

lanchonetes dos anos dourados. O 

lançamento aposta na cremosidade e no 

toque suave do milk-shake, e ainda traz 

os dois novos sabores sortidos na mesma 

embalagem. SAC: 0800 55 141. 

Site: www.mentos.com.br

bebidAs leves
Voltada para os jovens e adultos que buscam o bem-estar e a naturalidade de bebidas leves 

e saborosas, o Leão Fuze lança o sabor CHÁ VERDE COM LIMÃO. A fórmula da bebida é zero 

calorias, sem corantes artifi ciais, sem aromatizantes, sem adição de conservantes e conta com 

um grande diferencial: contém suco de fruta de verdade. O design da embalagem segue o padrão 

do portfólio de Leão Fuze, com toque diferenciado e disponível nas garrafas com 300ml e 1,5l. 

SAC: 0800 021 2121 Site: www.leaoalimentosebebidas.com.br

Perfetti Van Melle

eM NOvA cAteGORiA
Seguindo com a estratégia de crescimento no Brasil, a gigante americana 

de chocolates Hershey lança o HERSHEY’S MAIS MINIS, quadradinhos 

de biscoito wafer crocantes cobertos e recheados com o puro chocolate 

Hershey’s. O lançamento chega ao mercado nos sabores Chocolate 

ao Leite e Cookies’n’Creme, exclusivo da marca. Disponíveis em dois 

tamanhos: 100g em embalagem com sistema “abre e fecha”, e 30 gramas 

para consumo individual. SAC: 0800 70 77782. Site: www.hersheys.com.br
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eNeRGiA PARA iMAGiNAR 
Em parceria com médicos, nutrólogos e nutricionistas considerados referência 

em alimentação infantil no Brasil, a Piracanjuba desenvolveu o PIRAKIDS 
SCHOOL. Trata-se de um leite aromatizado nos sabores chocolate e baunilha, 

rico em cálcio e vitamina D, fonte de minerais ferro, zinco (quelatos), além 

das vitaminas A, C, E, B1 e B12. Com a presença dos super-heróis da Marvel na 

embalagem, os produtos vão deixar a lancheira mais saudável e divertida. 

SAC: 0800 722 1718. Site: www.piracanjuba.com.br

iNsPiRAdA NA OliMPíAdA
A Lutosa lança nova embalagem 

comemorativa das Olimpíadas 

2016 para a batata frita tradicional, 

em dois formatos: 2kg e 400g. 

A fabricante belga, uma das 

maiores exportadoras de batatas 

congeladas no mundo, segue 

investindo em sua operação 

brasileira, mercado estratégico para 

a expansão do negócio até 2018. 

SAC: (21) 2491-2892

Site: www.lutosa.com.br

A PRiMeiRA eM bAG-iN-bOx
Apesar do nome sugerir ser uma bebida 

estrangeira, a Kalvelage é uma marca 

genuinamente brasileira que produz vodkas 

de qualidade incomparável na América 

Latina. Agora, para se destacar ainda 

mais no mercado, ela acaba de investir na 

embalagem BAG-IN-BOX, muito usada no 

exterior e pioneira no Brasil no segmento de 

bebidas destiladas. Biodegradável, ela conta 

com uma torneira (reciclável) acoplada para 

facilitar o manuseio. Disponível na versão de 

5 litros para a Vodka Kalvelage e Kalvelage 

Vibe. SAC: (47) 3336-3992. 

Site: www.vodkakalvelage.com.br

FOcO NO Fit
A Forno de Minas inova mais uma vez, e lança 

o PÃO DE QUEIJO CONGELADO FIT. O 

produto é integral, multigrãos, sem lactose, 

sem glúten, fonte de proteína, fonte de fi bra 

e fonte de cálcio. A novidade está disponível 

em embalagens de 1kg. Para divulgá-la no 

mercado, a Forno de Minas está fazendo 

ações de experimentação e degustação em 

academias e corridas, além de ativações 

personalizadas. SAC: 0800 725 0808. 

Site: www.fornodeminas.com.br

PiPOcA de sORGO
A Farovitta Superfoods apresenta a 

PIPOCA DE SORGO, versão mais nutritiva 

e funcional. O sorgo integral é um cereal 

que contém tanino, um composto 

bioativo com elevada capacidade 

antioxidante, anti-infl amatória, 

adstringente e funcional. Além do alto 

poder antioxidante, a diferença da pipoca 

feita com sorgo para a pipoca de milho é 

que ela é menos calórica, contém menos 

carboidrato, tem mais proteínas, fi bras e 

nutrientes do que a comum. 

SAC: (11) 3542-8552 

Site: www.farovitta.com.br
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fipan 2016

d

Empreendedores são aqueles que 
entendem que há uma pequena 
diferença entre obstáculos e 
oportunidades, e são capazes de 
transformar ambos em vantagem. E, 
sem dúvida, o inventor desse sábio 
adágio poderia ter se inspirado muito 
bem na FIPAN para criá-lo.

De 26 a 29 de julho, FIPAN 2016 – Feira Internacional de Pa-

nifi cação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos, 

vem com tudo para dar um show de inovação e oferecer 

novos ânimos ao mercado desses segmentos, nos quais 

“crise” é palavra proibida. Com realização do SAMPAPÃO, 

patrocínio da Souza Cruz e organização e vendas da Se-

ven, o evento chega com grandes números e perspectivas: 

serão 350 expositores, apresentando 450 marcas, que de-

verão atrair 60.000 visitantes profi ssionais de todas as re-

giões do Brasil (muitos deles a bordo das 160 caravanas 

programadas), bem como de cerca de 50 países, mostrando 

toda a força e o poder de aglutinação da feira. 

Fotos: R
ob

erto S
ilva

o lugar cErto 
      para você sair em vantagem



13Jun/Jul 2016    IP&C 806



14 IP&C 806    Jun/Jul 2016

“Os números da FIPAN, ano a ano são, sem falsa mo-

déstia, chineses dos bons tempos. E, para este ano não há 

diferença. Para se ter uma ideia, em meados de maio já 

havíamos ultrapassado os 10 mil inscritos pela internet, 

o que já se configura como um recorde para a época. Te-

mos uma quantidade muito grande de novas empresas 

participando, o que sem dúvida agrada os visitantes, que 

se deslocam de todos os estados e de mais de 1.300 cida-

des brasileiras para prestigiar a feira, e para ter contato 

para as inovações que atendam o seu comércio, seja ele 

uma padaria, um restaurante, um bufê ou uma pizzaria”, 

destaca João Ricardo Neves, diretor da FIPAN e da Seven.

FOcO NO deseNvOlviMeNtO

Ao longo dos últimos 15 anos, a FIPAN cresceu 1.500% em 

área e 1.600% em público. Seus visitantes são, em maior 

quantidade, operadores de foodservice do País, com repre-

sentantes de 30.000 padarias e de aproximadamente 8.000 

restaurantes, 5.000 bufês, 3.000 pizzarias, entre outros. Em 

síntese, profissionais com muita vivência, que sabem que 

crises, como aquela que o Brasil atravessa atualmente, 

além de serem fenômenos passageiros, são, também, im-

portantes oportunidades para realizar reflexões e rearran-

jos, para dar lugar à volta do crescimento organizado.

“Por essa razão, há muitos anos a FIPAN não se vê e 

não se vende como uma simples feira, mas, sim, como 

uma ferramenta do SAMPAPÃO para o desenvolvimento 

setorial. Olhamos para trás e vemos que, apesar das di-

ficuldades, alguns setores, empresas e serviços, cresce-

ram e se consolidaram”, explica, por sua vez, Antero José 

Pereira, presidente das entidades.

João Ricardo compartilha da opinião: “Alguém que se 

destaca em cenários adversos, com certeza não tem ape-

nas sorte. A tomada de decisões corretas, principalmente 

nos momentos mais difíceis, é fundamental, para que até 

pequenos recuos representem avanços muito maiores na 

sequência dos tempos”, acentua. E é, ainda segundo ele, 

na observação do novo que estão as oportunidades. “Em-

preendedores são aqueles que entendem que há uma pe-

quena diferença entre obstáculos e oportunidades, e são 

capazes de transformar ambos em vantagem. E é exata-

mente aí que um evento focado no desenvolvimento se 

destaca, oferecendo muito conhecimento, mas também 

trazendo uma enorme concentração de oportunidades 

em produtos, equipamentos e serviços que, em um ou ou-

tro ponto, ajudarão o empreendedor na evolução de seu 

negócio”, complementa.

fipan 2016 
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FiPAN PizzA ROldãO

Face a esse cenário, é inegável que existe uma enorme 

sinergia de propósitos entre o público da FIPAN e os mi-

lhares de clientes que frequentam diariamente os pontos 

de venda do comércio varejista e, também, do atacado 

distribuidor no País. E foi exatamente em função des-

sa constatação que, ainda no ano passado, foi proposta 

uma parceria estratégica via FIPAN entre o SAMPAPÃO e 

o Roldão Atacadista. “Isso porque a liderança do Roldão 

no mercado de pizzarias, do atendimento setorial à reali-

zação de eventos, nos interessava muito por dois motivos. 

Em primeiro lugar, esse setor é um dos focos de desenvol-

vimento da padaria. E, em segundo, tínhamos também a 

preocupação de atender melhor as pizzarias que já nos 

visitavam, levando-lhes conteúdo e informações diferen-

ciadas. E, de pronto, o Roldão, via seu presidente Ricardo 

Roldão, nos apoiou e iniciamos um projeto, o FIPAN Pizza 

Roldão”, detalha João Ricardo.

Assim, envolvendo as equipes comerciais e de Marke-

ting de ambos os lados, está sendo erguida uma grande 

ação na FIPAN 2016, que atenderá pontualmente às ne-

cessidades desses públicos em comum, bem como às dos 

expositores, já que vários deles, como os integrantes da 

cadeia de farinhas, têm presença significativa na feira e 

podem, dessa forma, fortalecer seu atendimento a mais 

um público alvo dentro da feira, que são as pizzarias.

disseMiNAçãO de cONheciMeNtOs

Com tudo isso, pode se dizer que, embora não haja, efe-

tivamente, aumento significativo no número de exposito-

res e marcas na FIPAN, nem de perspectiva de elevação 

no número de visitantes – uma vez que pode haver algum 

tipo de seletividade em função dos investimentos neces-

sários para vir à feira, principalmente por parte dos que 

vêm de outros estados –, não há erro em dizer que, em 

sua edição 2016, a feira chega apresentando uma sensível 

evolução nos conteúdos oferecidos ao público, com o su-

porte de profissionais que entendem como ninguém dos 

assuntos nestes envolvidos.

Para a promoção do FIPAN Pizza Roldão, por exemplo, 

foi contratada a ADEC, empresa responsável pela realiza-

ção dos ConPizza e de outros eventos especializados ao 

aperfeiçoamento do setor. Em conjunto com o SAMPAPÃO 

e o Roldão, eles serão responsáveis pela coordenação do 

conteúdo das palestras e das performances e shows que 

se realizam em um espaço de 400 metros quadrados, que 

abriga o auditório e a arena destinados a esse fim, e inte-

gra os 900 metros quadrados do FIPAN Pizza Roldão.

Além disso, a FIPAN 2016 contará com palestras técni-

cas de atualização, realizadas pela Fiesp, na área de con-

teúdo Fiesp/Nestlé/Propan, bem como com as atividades 

que serão desenvolvidas no Espaço Senac de Conteúdo 

e Performances e no Centro de Treinamento da Escola 

IDPC, historicamente um dos pontos de atração mais mo-

vimentados da feira. “Temos certeza de que, em conjunto, 

esses polos de disseminação de novas técnicas adminis-

trativas, de atendimento e de produção irão concentrar o 

maior acervo de conhecimentos disponível a empreende-

dores do foodservice, o que é vital para o crescimento de 

seus negócios”, finaliza João Ricardo Neves.
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a
No dia 1º de julho, em grande festa no Juventus, o SAMPAPÃO vai, mais uma 
vez, prestar uma merecida homenagem aos panifi cadores de São Paulo, do 
Brasil e de todo o mundo.

Acordar cedo, abrir a padaria, conferir a primeira fornada, 

ver se o bufê do café da manhã está em ordem, motivar os 

colaboradores para mais uma jornada de trabalho, repetir 

as vistorias no almoço e no jantar, fechar o caixa, apagar 

as luzes, ir para casa descansar algumas horas e, no dia 

seguinte... começar tudo de novo.

Tudo isso faz parte da rotina do panifi cador, uma ca-

tegoria de profi ssionais que sabe, como ninguém, que 

criatividade e talento precisam sempre andar de mãos 

dadas. E no dia a dia da padaria fazer isso acontecer por 

meio da implementação constante de ideias e propostas 

inovadoras, que se traduzam, sim, em aumento de ne-

gócios, mas também – e o que é mais importante – em 

satisfação do cliente.

Não resta a menor dúvida de que a centelha do talen-

to é uma espécie de dom inato, com a qual aquelas pes-

soas que abraçam o sagrado ofício de fazer o “Pão Nosso” 

de cada dia são aquinhoados com brilhantismo e inten-

sidade ímpares. Mas, para alegria geral, é, também, uma 

predisposição que pode ser aprendida e desenvolvida por 

todos aqueles que, com esforço e dedicação, a escolhem 

como forma de manifestação clara em suas vidas.

panificador: 
você merece todo esse carinho

destaque / PANIFICADORES DO ANO

Reserve já os seus convites para o Jantar do 

Panifi cador 2016! Os ingressos podem ser adquiridos 

no SAMPAPÃO ou pelo telefone (11) 3291-3700.

GARANtA seu luGAR 
NestA FestA!!!

E foi exatamente para destacar e dignifi car os empre-

endedores que, de sobejo, acertam a mão em cada um 

desses quesitos, que o SAMPAPÃO criou o a Homenagem 

aos Panifi cadores do Ano, entregue sempre – e com gran-

de destaque – durante o jantar que comemora o Dia do 

Panifi cador, que, este ano, será realizado na noite de 1º 

de julho, no Clube Atlético Juventus, com animação da 

Banda Opus, show de Roberto Leal e patrocínio da Ana-

conda, Belarina, Bunge, Coca-Cola/FEMSA, Kibon, Moinho 

Pacífi co, Santa Clara e Souza Cruz.

Nas próximas páginas, a Revista IP&C tem a honra e o 

prazer de contar um pouco da história dos “Panifi cadores 

do Ano” que serão homenageados nesta festa. Confi ra!
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FAMíliA que tRAbAlhA uNidA...
Mesmo quem não o conhece pessoalmente, já numa pri-

meira conversa com Nivaldo Silva Pires, da Padaria Massa 

Pura, da Av. Gen. Ataliba Leonel, 2670, no bairro da Parada 

Inglesa, na Zona Norte de São Paulo, consegue identifi -

car todas as características que marcam a trajetória de 

um grande empreendedor. Basta olhar no brilho dos seus 

olhos para enxergar talento, liderança, honestidade, de-

terminação e, sobretudo, uma vontade constante de evo-

luir, entre outras qualidades.

E sempre foi assim na vida desse baiano de Tanhaçu, 

município da Chapada Diamantina, desde que, ao lado de 

seu pai, de sua mãe e de seus irmãos, lidava com planta-

ções de café, fazendo do solo fértil do lugar a porta para a 

conquista de grandes oportunidades. E foi na busca inin-

terrupta por elas que, junto com toda a família, se mudou 

depois para Maringá, no norte do Paraná, atrás da ma-

terialização do sonho que o cultivo dos grãos da bebida 

mais consumida do Brasil depois da água proporcionava.

Anos depois, quando seu pai resolveu voltar com to-

dos para a Chapada, Nivaldo o acompanhou. Mas os ares 

do Paraná o haviam encantado tanto, que ele, sozinho, 

resolveu retornar para Maringá, e começar a trabalhar 

na fábrica da Coca-Cola, que ainda hoje existe por lá. E 

lá fi cou por cinco anos, até que, passando férias em São 

Paulo, conheceu Carlos Rodrigues Gato, dono da Panifi -

cadora Rosa Branca. “Como eu não consigo fi car parado, 

pedi ao Carlos para trabalhar na padaria dele. E a experi-

ência foi tão boa, que no fi m daquele mês, ele me pediu 

para fi car. E eu gostei da ideia. Tanto, que pedi a conta da 

Coca-Cola por telefone e, seis meses depois, já era sócio 

da Rosa Branca, com 10% de participação. O Carlos me 

ajudou muito”, conta Nivaldo, agradecido.

E põe experiência boa nisso! Depois que isso aconte-

ceu, há 26 anos, aos poucos, Nivaldo foi trazendo todos 

os seus cinco irmãos – José, Juvenal, Edmilson, Célio e 

Milton – para São Paulo e envolvendo-os no negócio de 

padaria, assim como fez com sua mulher Angela, e seus 

fi lhos Nivaldo Jr. e Lucas, hoje, respectivamente, forma-

dos em Direito e Veterinária. E o resultado disso é que, 

atualmente, ele e seus irmãos, junto com sócio Marivaldo 

Luz Silva – um ex-funcionário, que Nivaldo faz questão 

de chamar de seu “braço direito” – administra um grande 

número de pontos comerciais no ramo de panifi cação, em 

vários bairros da capital paulista.

“O segrego do sucesso? Bem, ele é composto por diver-

sos componentes, entre os quais a união da família, tra-

balho duro, respeito pelos colaboradores e clientes, bem 

como introdução constante de inovações na padaria, são 

alguns dos mais importantes. Isso, naturalmente, sem fa-

lar na dedicação integral ao negócio, porque gestão de pa-

daria não se faz pelo controle remoto”, ensina o vencedor 

Nivaldo. E ninguém duvida disso, não é mesmo?!
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Nivaldo, da Massa Pura: 
dedicação integral é 
importante, porque 
gestão de padaria não se 
faz pelo controle remoto.
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veNceNdO A bOA lutA
Quando, no início da década de 1970, a família de Francis-

co Bandeira Camelo – hoje sócio-proprietário da Colonial 

Pães e Doces, da Zona Sul – chegou em São Paulo, vinda 

de Tamboril, cidade próxima a Crateús, no Ceará, ela tinha 

diante de si um enorme desafio. Com pouco dinheiro, pai, 

mãe e 14 filhos se instalaram numa pequena casa de dois 

cômodos e, com a fibra e a garra típicas e muito próprias 

dos nordestinos, começaram a lutar pela vida honesta-

mente através do trabalho.

Em 1973, ainda muito jovem, Francisco começou sua 

trajetória profissional como faxineiro na Padaria Vaccari, 

na Av. Miguel Stefano, no bairro da Saúde, permanecen-

do no cargo até 1976, quando foi trabalhar na Panifica-

dora São Sebastião, na Rua Dom Vilares, no Sacomã, até 

que, dois anos depois, a casa foi comprada por Joaquim 

da Luz Silva e por João de Gouveia da Mata, seus atuais 

sócios na Colonial, que a reformaram e a venderam pouco 

tempo depois. E foi aí que o Joaquim e seu sócio José Luiz 

de Gouveia Rodrigues, este já falecido, me levaram para 

trabalhar na Panificadora La Gôndola, na Rua Napoleão 

de Barros, na Vila Clementino. A confiança era tão grande 

que os três sócios – Joaquim, João e José – viajaram para 

Portugal e ficaram por lá por um período longo, deixando 

Francisco na administração do negócio.

Quando eles voltaram, já em 1981, compraram a Pa-

daria Alexandria, na Av. Washington Luiz, para ele tomar 

conta também. E, no final do ano seguinte, foi que eles 

alugaram o ponto de onde hoje está instalada a Colonial 

Pães e Doces, na Rua Conde de Porto Alegre, 1095, no bair-

ro do Campo Belo. “No lugar, funcionava um venda. Der-

rubamos tudo e ficamos um ano e sete meses construin-

do o novo prédio, até a inauguração em 1984. E ficamos 

25 naquele modelo, até reformá-la em 2009, quando ela 

ganhou a configuração atual”, conta Francisco.

Durante todo esse tempo, ele diz ter assistido a evolu-

ção do bairro, que, antes, só tinha casas e trânsito tran-

quilo, mas que, hoje, conta com uma infinidade de pré-

dios e é muito movimentado. E, é claro, os clientes tam-

bém acompanharam essa mudança, tornando-se bastan-

te exigentes. “Hoje, nossos pontos fortes são a qualidade 

dos pães – principalmente, a ciabatta, que arrebenta nas 

vendas –, o atendimento rápido, atencioso e eficiente e 

um trabalho forte de gestão e controle, tanto na área de 

vendas quanto nos ‘bastidores’ da padaria, onde tenho a 

sorte de contar com a ajuda de meu filho, Thiago Scrivani 

Camelo, que, além de gerenciar a casa, também é nutri-

cionista”, revela, com justificável orgulho, o panificador. E, 

falando exatamente disso, ele ainda faz questão de acres-

centar: “Padaria é como um filho: você tem que se dedicar, 

estar sempre presente e não abandonar. E se precisar se 

ausentar por um período, ter sempre gente de confiança 

para tomar conta do que é seu”, finaliza Francisco. 

Bandeira (esq.) e o sócio Luiz Alberto Rodrigues, da Colonial: evoluindo e acompanhando o crescimento do bairro.
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uMA PROdutivA tRAjetóRiA
Moisés Inácio de Melo – atual proprietário, com seu fi lho, 

Moisés Jr., da Padaria Belga, do Largo São José do Belém, 

105, no Belenzinho, Zona Lesta da capital paulista – che-

gou com a família ao Brasil, vindo da Ilha de São Mi-

guel, nos Açores, em 1946, logo após o fi nal da 2ª Guerra 

Mundial, com seu pai, sua mãe e com seus seis irmãos. 

E, como todo mundo sabe, vida de imigrante não é fácil. 

Assim, logo aos 12 anos, após conseguir uma autoriza-

ção especial do Juizado de Menores, começou a trabalhar, 

com carteira assinada e tudo, numa fábrica de giz na Rua 

Cachoeira, no Brás, onde permaneceu até ingressar, no 

ano seguinte, numa tecelagem instalada na Av. Guilher-

me Jorge, na Vila Carrão.

Ali, ele fi cou por um longo período, especializando-se 

na fabricação de tapetes e cobertores, entre outros itens, 

até que, em 1963, seu irmão Aires, hoje com 86 anos, o 

convidou para ser sócio de sua primeira padaria, a Queri-

dinha, localizada a 300 metros da tecelagem, na mesma 

avenida. “Logo de saída, achei a ideia interessante. Porém, 

falei pra ele: ‘Sócio? Mas com que dinheiro?’ Aí, ele me 

disse que ele não precisava de meu dinheiro para com-

prar e, sim, do meu trabalho para tocar o empreendimen-

to. Então, achei que o ‘preço’ era bom – aliás, uma maravi-

lha! –, e começamos o negócio”, brinca Moisés.

Já bastante acostumado a enfrentar os desafi os da 

vida, ele encarou mais este, e gostou imediatamente do 

negócio. Três anos depois, seu irmão, que já havia com-

prado um terreno na Vila Mafra, onde viria a construir a 

Padaria Três Marias, quis vender a Queridinha, e fez um 

acordo com Moisés para trocar a parte deste nesta, a tí-

tulo de entrada, na venda de uma outra panifi cadora que 

Aires já possuía na Rua Dentista Barreto – a Beira Grande 

–, também localizada no Carrão, onde Moisés permane-

ceu pelos 20 anos seguintes, até vendê-la e se aposentar, 

em 1979, para, em seguida, se mudar para Águas de Lin-

dóia, no interior do estado de São Paulo, com a mulher, 

Dona Maria Constantina e seus dois fi lhos.

Só que, movido pela vontade de trabalhar e preocupa-

do com o futuro de Moisés Jr., que queria voltar para a ca-

pital paulista, o patriarca, já em 1983, comprou de volta a 

Padaria Beira Grande para o fi lho coadministrar com ele, 

juntamente com duas freguesias (distribuidoras) de leite, 

até vender uma destas para dar de entrada na Padaria 

Belga, onde está já há 25 anos. “Hoje, estou mais tran-

quilo, mas faço questão de vir até a Belga todo dia, para 

conversar com nossos colaboradores e clientes, e acom-

panhar as obras do restaurante que estamos construindo 

ao lado da padaria, que deverá ser inaugurado no início 

do segundo semestre deste ano. E é assim que eu gosto 

de levar a vida. Afi nal, trabalhar não faz mal, não é mes-

mo?”, pergunta, com um sorriso franco, que, obviamente 

já é uma antecipação da resposta.
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vida, ele encarou mais este, e gostou imediatamente do já é uma antecipação da resposta.

Moisés (dir.) e o gerente 
Gilson Costa, da Belga: movido 
constantemente pela vontade 

de trabalhar e produzir.
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viveNdO PARA A PAdARiA
Quando se conheceram, há quase 40 anos, na cidade na-

tal de ambos, Panelas de Miranda, no interior de Pernam-

buco, José Luiz da Silva e Antonio Wilson Coutinho da Sil-

va, sócios-proprietários de quatro padarias da grife AJMM 

– a mais nova inaugurada no final do ano passado na Rua 

Padre Chico, 158, nas Perdizes, Zona Oeste de São Paulo –, 

tiveram a forte premonição de que iriam transformar a 

sólida amizade que já existia entre suas famílias em uma 

produtiva parceria de negócios.

Tanto foi assim, que quando chegou em São Paulo, em 

1985, Antonio foi logo trabalhar como funcionário na Pa-

nificadora São Paulo da Cruz – que o amigo já administra-

va na esquina da Rua Teodoro Sampaio com João Moura, 

em Pinheiros –, e fez questão de passar por todas as fun-

ções na padaria. “Fui balconista, ajudante de confeiteiro, 

forneiro, gerente... Subi, devagarinho, todos os degraus 

dentro da empresa, para conhecer bem o negócio de ‘A a 

Z’, até que, em 1997, o José Luiz me convidou a fazer parte 

da sociedade”, destaca o panificador.

Manter a sociedade em níveis tão sólidos há quase 

20 anos, não é, para a dupla, algo complicado. “O segre-

do é uma combinação de fatores: honestidade, trabalho e 

transparência. E, é claro, muita responsabilidade. Em nos-

sa parceria, não há cobranças mútuas. E cada um de nós 

conhece e respeita o espaço do outro, sabendo o que tem 

que fazer e, efetivamente, fazendo o que sabe melhor. Eu e 

o Toninho somos diferentes. Mas é exatamente essa com-

binação de diferenças, uma completando a outra, que faz a 

totalidade e o sucesso do nosso negócio”, explica José Luiz.

Assim, José Luiz é mais uma espécie de líder nos 

bastidores, cuidando dos negócios sem aparecer muito, 

enquanto Antonio faz questão de marcar presença aos 

olhos dos colaboradores e clientes, acompanhando de 

perto tudo que acontece na área de vendas e, ainda, nas 

redes sociais, com a ajuda de uma assessoria especiali-

zada em Marketing Digital. “Naturalmente, gostamos de 

receber elogios pessoalmente e, também, pela internet – 

estamos muito próximos de receber a avaliação máxima 

de satisfação do cliente no Foursquare, por exemplo. Mas 

quando recebemos uma raríssima crítica, entramos em 

contato com o cliente o mais rapidamente possível, e tra-

tamos de corrigir o problema imediatamente”, enfatiza, 

de forma bastante eloquente.

Por isso, ambos acreditam que cuidar dos detalhes é 

algo de fundamental importância para o sucesso do ne-

gócio de panificação. E, nessa tarefa, dedicação extrema 

ao trabalho, postulam também, é algo absolutamente im-

prescindível. “Não existe outro negócio que demande tan-

ta dedicação quanto a padaria. Nós vivemos para ela 24 

horas por dia. E, olha, temos muito orgulho disso”, conclui 

Antonio, com a concordância efusiva de José Luiz.

José Luiz (esq.) e Antonio, da AJMM: honestidade, trabalho, transparência e picos de satisfação no Foursquare.
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Domingo de Dia dos Pais: nada melhor do que curtir a 
refeição matinal com a família na padaria.

Tomar café da manhã na padaria já é uma ins-

tituição de São Paulo. Tanto é assim, que muitas 

casas passaram a investir num cardápio mais va-

riado para agradar a todos os gostos já na primei-

ra refeição do dia. Muitas delas, atualmente, já 

servem muito mais do que o tradicional pão com 

manteiga na chapa e os não menos deliciosos 

pães de queijo, acompanhados por um café puro 

gostoso ou uma boa média, o que faz a alegria de 

quem costuma visitá-las diariamente, antes de ir 

para o trabalho, ou com a família toda, nos finais 

de semana. Isso sem falar dos notívagos e dos ba-

ladeiros de plantão, que curtem principalmente 

as padarias que oferecem serviço 24 horas.

E agora, que o Dia dos Pais está chegando, que 

tal caprichar ainda mais na variedade de produ-

tos e no atendimento, para proporcionar aos fi-

lhos a oportunidade de aproveitar a manhã do 

segundo domingo de agosto ao lado do papai, seja 

qual for a idade deles?

É o que está fazendo, por exemplo, a Villa Gra-

no, a badalada padaria da Vila Madalena, que 

também tem uma filial na Vila Clementino. No 

café da manhã, a casa oferece uma variada linha 

de bolos, doces e pães, incluindo um saboroso pão 

com fermentação caseira. O cardápio conta tam-

bém com sanduíches, pratos quentes e pizzas ca-

seiras preparadas no balcão, na frente dos clien-

tes. Nos finais de semana – como no domingo do 

Dia dos Pais –, o bufê livre no café da manhã é 

uma boa pedida para os filhos que não querem 

que o papai coloque a mão na carteira nessa data 

tão importante.

MPb AO vivO

Outro bom exemplo é a Julice Boulangère. Situa-

da numa belíssima casa no bairro de Pinheiros, o 

lugar oferece um ambiente rústico e, ao mesmo 

Esse pai merece um  
supEr café da manhã

Café da manhã 
em família na 
padaria é tudo de 
bom. Ainda mais 
no Dia dos Pais.

especial / DIA DOS PAIS
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tempo, sofisticado, no qual é possível tomar um 

delicioso café da manhã com o papai até mesmo 

ao ar livre. A padaria serve as refeições matinais 

num sistema de combos, que vêm com diferentes 

tipos de pães, frios, geleias, manteiga e uma bebi-

da quente. Por um pouco a mais no preço, é pos-

sível turbinar esse menu com croissants, iogurtes, 

sucos, frutas e até mesmo ovos mexidos.

Funcionando 24 horas por dia, a Galeria dos 

Pães, do Jardim América, por sua vez, conta com 

uma enormidade de produtos diferenciados para 

atender os papais de todos os gostos. Cafés, chás, 

sucos, ovos mexidos, bacon, biscoitos, bolos secos, 

cereais matinais, pães variados, frios, queijos, pa-

tês, mini salgados, sanduíches de metro, doces 

caseiros, iogurtes, saladas de frutas, frutas da 

estação e muitos mais, são alguns dos itens que, 

servidos no mezzanino ao som da melhor MPB ao 

vivo, certamente podem transformar o domingo 

do Dia dos Pais numa ocasião especial bastante 

memorável.

tOque exóticO

Tendo como inspiração a gastronomia oriental, a 

Bakery Itiriki, do bairro da Liberdade, com certe-

za, também tem um cardápio especialmente cria-

do para oferecer uma experiência de sabores bem 

diferente no café da manhã, para pais e filhos 

antenados. São diversos quitutes com um toque 

exótico de ingredientes como o feijão-azuki e o 

chá verde. O destaque fica por conta do famoso 

kare-pan, uma espécie de pão de curry frito ou as-

sado, recheado com frango, cenoura e batata. O 

suco de pobá também faz sucesso. A bebida criada 

em Taiwan leva bolinhas de sagu em sua receita, 

além de frutas tradicionais como morango ou li-

mão, e ingredientes mais exóticos como o inhame 

e chá verde. 

Por sua vez, a Padaria Bella Paulista, nos Jar-

dins, é um point perfeito das famílias que querem 

tomar o café da manhã e, depois, caminhar pela 

Av. Paulista – fechada ao trânsito aos domingos –, 

com toda a tranquilidade. Também funcionando 

pelos sistema 24 horas, oferece bufê de café da 

manhã até as 11h00, combinando vários tipos de 

pães, tortas, bolos, frios iogurtes e uma boa varie-

dade de doces. A casa traz como opção os itens 

servidos à la carte, entre os quais diversos tipos 

de sanduíches e acompanhamentos, como salsi-

chas e ovos mexidos.

Finalmente, para os filhos que desejam apro-

veitar a manhã do domingo do Dia dos Pais para 

curtir o “velho” no Centro da capital paulista, a 

pedida natural e a Padaria Santa Tereza, que, com 

seus mais de 150 anos de história, é uma das mais 

antigas da cidade. Localizada na atrás da Catedral 

da Sé, mantém a tradição secular e oferece uma 

enorme variedade de pães, bolos, doces, bebidas 

quentes e salgados. O ícone do estabelecimento é 

a coxa creme, que tem a receita guardada a sete 

chaves. Aí, não tem pai que resista!

especial

O agradável 
ambiente da 

Julice: perfeito 
para o papai.

O famoso café 
da manhã no 

salão da Galeria 
dos Pães.

Julice

G
aleria d

os P
ães
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entrevista / BRUNO PIAGENTINI 

RevistA iP&c: seGuNdO dAdOs dA se-

cRetARiA de eNeRGiA e MiNeRAçãO, 

O cONsuMO de eNeRGiA elétRicA NO 

estAdO de sãO PAulO veM cAiNdO 

siGNiFicAtivAMeNte. A que se deve 

essA ReduçãO?

João Carlos Meirelles: O setor de ener-

gia é um dos termômetros da econo-

mia. Quando verificamos uma queda ou 

elevação no consumo de energia, esse 

movimento é acompanhado pelo setor 

econômico. Por serem os maiores con-

sumidores de eletricidade, os setores 

industrial e residencial foram os mais 

impactados pela crise econômica que o 

Brasil passa. O estado de São Paulo pos-

sui o maior parque industrial nacional e 

os impactos decorrentes da falta de estí-

mulos ao setor, taxas de juros elevadas, 

restrições nas linhas de financiamento, 

perda de mercados internacionais, en-

tre outros, causados principalmente por 

EnErgia para todos
João Carlos Meirelles, 
secretário de Energia e 
Mineração do Estado 
de São Paulo, fala do 
momento atual do setor 
e sobre os projetos da 
pasta para garantir a 
segurança energética 
e a sustentabilidade 
ambiental da “locomotiva 
do Brasil”.
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políticas públicas equivocadas do governo federal, foram 

as principais causas das quedas nos consumos dos seto-

res. Apesar desses fatores, o setor comercial – no qual as 

padarias se enquadram – foi um dos menos impactados 

pela crise econômica, principalmente devido aos subse-

tores de bens e serviços que mantiveram suas atividades 

constantes ao longo do ano. 

NO ANO PAssAdO, sãO PAulO eNFReNtOu séRiOs 

PRObleMAs RelAciONAdOs à cRise hídRicA. eM teR-

MOs de FORNeciMeNtO de eNeRGiA, cOMO estAMOs 

PRePARAdOs – Ou estAMOs NOs PRePARANdO – PARA 

AFAstAR O RiscO de “APAGões”? 

São Paulo é o principal centro consumidor do País e é 

fundamental que a energia seja gerada próxima a esse 

centro, diminuindo possíveis problemas de transmissão. 

Todos os grandes potenciais hidroelétricos existentes 

em território paulista já foram utilizados, por isso pre-

cisamos diversificar as fontes de geração. As energias do 

futuro, nos próximos 25 anos, serão as renováveis. E nós 

estamos trabalhando para viabiliza-las com energia na 

base. E essa energia na base é o gás natural, que será o 

insumo de transição para esse novo modelo. Um dos pro-

jetos que estão em andamento é da Empresa Metropolita-

na de Águas e Energia (Emae), que assinou recentemente 

um memorando de entendimentos com as empresas AES 

Tietê e Siemens/Gasen para o desenvolvimento de proje-

tos de construção, implantação e operação de usinas ter-

moelétricas a gás natural no bairro de Pedreira, na capital 

paulista. O futuro empreendimento terá até 1.500 MW de 

potência e investimento de cerca de R$ 6 bilhões.

A buscA e A PesquisA de FONtes AlteRNAtivAs e Re-

NOváveis de eNeRGiA é, ReAlMeNte, uMA teNdêNciA 

iRReveRsível. A PRóPRiA secRetARiA que O seNhOR 

cOMANdA ANuNciOu ReceNteMeNte A iNAuGuRA-

çãO dA PRiMeiRA usiNA FOtOvOltAicA (sOlAR) dO 

bRAsil, eM ROsANA, NO iNteRiOR de sãO PAulO. e eM 

ROsANA, tAMbéM, está seNdO iNstAlAdA NO lOcAl 

A PRiMeiRA PlANtA eólicA dO estAdO de sãO PAulO. 

cOMO tAis PROPOstAs vieRAM à luz e se MAteRiAli-

zARAM? e quAis seRãO Os PRóxiMOs PAssOs dessA 

tRAjetóRiA?

A Secretaria de Energia e Mineração vem estudando nos 

últimos anos o potencial dos diferente energéticos, as-

sim como seus usos. A Companhia Energética de São 

Paulo (Cesp) vem, desde 2014, trabalhando num amplo 

projeto de pesquisa e desenvolvimento para estudar a 

complementaridade energética das fontes solar, eólica 

e hidráulica. A implantação de centrais fotovoltaicas e 

eólicas junto a usinas hidrelétricas existentes pode pro-

piciar uma redução significativa do custo da energia 

em relação à logística de implantação convencional de 

empreendimentos dessa natureza, caso se possa esta-

belecer uma operação integrada entre as plantas solar, 

eólica e hidrelétrica. Nesse ambiente, o reservatório da 

usina hidrelétrica seria utilizado para “regularizar” a 

produção das centrais solar e eólica, consideradas fon-

tes de produção intermitente, sujeitas a fortes variações 

ou mesmo descontinuidade de geração. A criação de li-

nhas específicas de financiamento à mini e micro gera-

ção, bem como a implantação de centros tecnológicos de 

pesquisa são outras ações em andamento na Secretaria 

de Energia e Mineração.

A ResPeitO desse teMA, cOMeçOu A vAleR, eM MAR-

çO de 2016, A NOvA NORMA dA ANeel de MiNi GeRA-

çãO, que estAbelece O sisteMA de cOMPeNsAçãO 

de eNeRGiA elétRicA e PeRMite que O cONsuMidOR 

iNstAle sisteMAs cOMO O sOlAR FOtOvOltAicO, Mi-

cROtuRbiNAs eólicAs Ou OutRA ReNOvável e tRO-

que A eNeRGiA cOM A distRibuidORA lOcAl. cOMO 

issO FuNciONA? 

A micro e mini geração é uma grande oportunidade para 

as empresas da indústria de panificação, confeitaria, con-

veniência e fast-food gerarem sua própria energia e diminu-

são paulo é o principal centro consumidor do país e é fundamental 
que a energia seja gerada próxima a esse centro, diminuindo 
possíveis problemas de transmissão. 
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írem sua conta de luz. As empresas, 

agora, podem realizar microgeração 

distribuída com potência instalada 

de até 75 kW e minigeração distri-

buída com potência de 75 kW até 5 

MW, sendo que a hídrica poderá che-

gar até 3 MW. Complementarmente, 

o aumento do prazo dos créditos dos 

consumidores aumentou de 36 para 

60 meses e poderão ser utilizados 

para abater o consumo de unidades 

do mesmo titular situadas em local 

diferente de onde se encontra o sis-

tema de geração desde que dentro da 

mesma área da concessionária. 

e A GeRAçãO cOMPARtilhAdA?

Essa é outra novidade bastante in-

teressante. Por esse sistema, vários 

interessados podem se unir em con-

sórcio ou cooperativa para a instala-

ção de um sistema com o objetivo de 

reduzir a conta de energia. Há ainda 

a possibilidade de instalação de sis-

temas de geração em condomínios, 

onde a energia poderá ser repartida 

entre os condôminos em porcenta-

gens definidas pelos próprios con-

sumidores. A Secretaria de Energia 

e Mineração incentiva empresas e 

pessoas físicas a gerarem sua pró-

pria energia em qualquer moda-

lidade que atendam aos padrões 

técnicos estabelecidos pelos órgãos 

reguladores. 

MuitA GeNte FicA suRPResA eM 

sAbeR dO stAtus e dO POteNciAl 

dO estAdO de sãO PAulO, NO que 

tANGe à MiNeRAçãO. POR exeM-

PlO, sOMOs O teRceiRO MAiOR 

PROdutOR de beNs MiNeRAis dO 

PAís e O MAiOR cONsuMidOR de 

iNsuMOs dA cAdeiA de cONstRu-

çãO PARA hAbitAçãO e iNFRAes-

tRutuRA. O estAdO POssui MAis 

de 2.800 MiNAs eM OPeRAçãO, 

cOM 95% de PROduçãO eM AReiA, 

bRitA, áGuA MiNeRAl, ARGilA, 

cAlcáRiO e FOsFAtO. MAs, FAce à 

tRAGédiA de MARiANA, eM MiNAs 

GeRAis, issO tAMbéM POde seR 

FONte de PReOcuPAçãO. quAl A 

situAçãO e O GRAu de RiscO que 

As bARRAGeNs PAulistAs APRe-

seNtAM?

O estado de São Paulo conta com 22 

barragens de rejeitos de mineração 

cadastradas no Departamento Na-

cional de Produção Mineral (DNPM) 

e fiscalizadas pela DNPM e pela Ce-

tesb. Elas são prioritariamente de 

extração de areia e brita e não de 

minério de ferro, portanto são barra-

gens pequenas que não representam 

perigo para a população paulista. A 

Secretaria de Energia e Mineração 

criou um grupo de trabalho de bar-

ragens, em parceria com especialis-

tas da Secretaria de Meio Ambiente, 

Secretaria de Saneamento e Recur-

sos Hídricos, Defesa Civil da Casa 

Militar do Gabinete do Governador, 

CTH/DAEE, EPUSP, CEPED/USP, CE-

TESB, IPT e DNPM/SP, com o objetivo 

de diagnosticar as condições barra-

gens de mineração e da indústria de 

transformação mineral do estado de 

São Paulo. E esse grupo apresentou 

um relatório com recomendações 

para as empresas responsáveis por 

elas, visando à adequação das estru-

turas, adoção de novas tecnologias e 

a mitigação de riscos. Complemen-

tarmente, o grupo também sugeriu 

melhorias nos sistemas de fiscali-

zação dos órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais.

a secretaria 
de Energia e 

mineração incentiva 
empresas e 

pessoas físicas 
a gerarem sua 
própria energia 
em qualquer 

modalidade que 
atendam aos 

padrões técnicos 
estabelecidos pelos 
órgãos reguladores.
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Completando 45 anos de carreira, Roberto Leal apresenta o “Hino às 
Padarias”, uma sensível e merecida homenagem à classe dos panificadores.

um hino  
   ao amor e ao trabalho

aA música e a letra já haviam sido “encomenda-

das” ao cantor e astro português Roberto Leal em 

2015, pelo presidente do SAMPAPÃO, Antero José 

Pereira, por conta da comemoração dos 100 Anos 

da Aipan-SP. Mas joias de beleza ímpar e absolu-

tamente incomparável, como todo mundo sabe, 

levam tempo para serem bem lapidadas e virem à 

luz, conquistar e encantar as pessoas. 

Assim, no tempo certo, chega, agora, aos ouvi-

dos e aos corações dos panificadores paulistanos, 

paulistas e de todo o Brasil o “Hino às Padarias”, 

mais uma obra de arte da extensa produção de 

Roberto, que encapsula em seus versos e estro-

fes as mais lindas palavras em homenagem aos 

homens e mulheres, brasileiros, portugueses e de 

todas as nacionalidades que se dedicam a produ-

zir o sagrado pão nosso de cada dia.

“O Hino às Padarias não podia ser apenas mais 

uma música do Roberto Leal. Ele é uma mensa-

gem de amor aos panificadores, criada para ficar 

para sempre. É uma homenagem que emociona, 

por trazer e retratar em suas rimas, com muita 

simplicidade, o dia a dia de quem fez da profissão 

de padeiro e de panificador o motivo de sua exis-

tência, bem como, uma homenagem, também, a 

todas as pessoas que se apaixonaram pela pada-

ria e associaram o hábito de frequentá-las diaria-

mente, com muito carinho, às suas vidas”, expli-

ca, quase como escrevendo um poema, o genial e 

tão amado artista luso-brasileiro.

Abrindo seu coração, Roberto conta que a 

inspiração para compor os versos veio muito na-

turalmente de sua vivência nas padarias, como 

consumidor e, também, como proprietário de al-

gumas casas do ramo, em sociedade com seus ir-

mãos aqui em São Paulo. Mas, sobretudo, o hino é 

uma resposta dada com muita dignidade a uma 

pergunta que lhe foi feita há 35 anos por um jor-

nalista, que quis saber dele porque os portugue-

ses, principalmente os donos de padarias, enri-

queciam tão rápido.

“Confesso que aquela pergunta, do jeito como 

me foi feita, me chocou um pouco e me deixou 

triste, porque senti uma certa maldade em meu 

interlocutor. Era como se ele quisesse dizer que 

Fotos: D
ivulgação
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havia algo de errado no fato de os panifi cadores portugue-

ses terem sucesso na vida, entende? Mas, consegui manter 

a calma, e dei uma resposta até bem humorada para o ra-

paz, dizendo para ele que o sucesso era uma consequência 

natural do trabalho duro, porque quem acorda mais cedo, 

e fi ca mais tempo acordado, obviamente tem mais tempo 

para ganhar dinheiro”, conta Roberto. 

Só que aquilo fi cou na mente dele por todas essas 

três décadas e meia. “E quando meu amigo e ir-

mão Antero me pediu para que eu com-

pusesse o Hino, senti que havia che-

gado a hora certa de dar vazão e co-

locar de vez essas minhas emoções 

em ordem quanto a essa história. E 

foi exatamente que já na primeira 

estrofe do Hino às Padarias, quan-

do digo: ‘Segunda-feira, antes de 

raiar o dia / Enquanto a cidade 

dorme já abriu a padaria / E em 

cada canto, a cada luz que se 

acende / Um cheiro a pãozinho 

quente / O pão nosso de cada 

dia’”, cantarola alegremente 

Roberto, emocionando todos 

aqueles que o ouvem. Sim, 

porque, integrado ao playlist 

de seus shows atuais, o Hino 

às Padarias já arranca lágri-

mas de alegria e efusivos 

aplausos do público que vem 

de todos os lugares do Brasil 

para prestigiar as apresen-

tações do carismático show-

-man português, onde quer 

que elas aconteçam.

45 ANOs de cARReiRA

E a boa notícia é que, além 

de ser mais uma vez a atra-

ção principal no próximo 

Jantar do Panifi cador, no dia 

1º de julho – para o qual diz 

estar preparando várias sur-

presas, que não pode revelar, é 
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SEGUNDA-FEIRA ANTES DE RAIAR O DIA

ENQUANTO A CIDADE DORME JÁ ABRIU A PADARIA

E EM CADA CANTO, A CADA LUZ QUE SE ACENDE

UM CHEIRO A PÃOZINHO QUENTE

O PÃO NOSSO DE CADA DIA

É TERÇA-FEIRA, QUARTA, QUINTA, SEXTA-FEIRA

ABRE A SEMANA INTEIRA

E NO SÁBADO TAMBÉM 

E O DOMINGO É MAIS ALEGRIA

VEM PRA PADARIA VER O QUE ELA TEM

TEM TEM TEM TEM

TÁ SAINDO AGORA

TEM TEM TEM TEM 

PRO SENHOR E PRA SENHORA

TEM TEM TEM TEM 

TEM CONFEITARIA

O MELHOR PÃO DA CIDADE 

ESTÁ NA PADARIA

cONheçA Aqui e se eMOciONe cOM 
A letRA dO “hiNO às PAdARiAs”.

hiNO às PAdARiAs
(RObeRtO leAl)

EM CADA ESQUINA, É O PONTO DA AMIZADE

DO CONVÍVIO SEM IDADE

DE UM SORRISO CONTENTE

E É TÃO BRASIL, UMA CONVERSA E UM CAFEZINHO

ESSE GESTO DE CARINHO

QUE IGUALA TODA A GENTE

E A PADARIA TRAZ FARTURA A CADA MESA

NA RIQUEZA OU NA POBREZA

TODOS TÊM O SEU SABOR

E O PÃO SERÁ PRA SEMPRE ABENÇOADO

VAI À FESTA, A TODO O LADO, 

VAI À MESA DO SENHOR!

claro –, Roberto Leal já garantiu um lugar de destaque 

para o Hino às Padarias em seu mais novo CD, “Arreben-

ta a Festa”, homônimo da turnê mundial que ele, junto 

com sua equipe, está preparando para comemorar seus 

45 anos de carreira. O novo álbum, a ser lançado na se-

gunda quinzena de junho, foi gravado em Portugal, com 

participações ilustres, como a do astro local Quim Bar-

reiro, e trará muita música tradicional portuguesa, com 

uma fusão de canções alegres e românticas, explorando, 

também, todos os ritmos pelos quais Roberto “viajou” ao 

longo desses anos todos.

“E olha, vai ser uma turnê longa, que vai durar, no mí-

nimo uns dois anos, porque é tanta gratidão a Deus e ca-

rinho do público que tenho que retribuir, que as restrições 

impostas pelo tempo não podem atrapalhar. Sou um cara 

sempre bem recebido em todos os lugares que eu vou, ex-

tremamente abençoado por Deus, com uma carreira que 

começou pequenininha lá em Portugal, que atravessou o 

Atlântico e veio parar no Brasil, além de outros mares e 

oceanos, contabilizando já quase 23 milhões de discos ven-

didos... Então, só posso brindar a vida por esses 45 anos de 

amor”, explica ele, movido, como sempre, pela emoção.

E é o público fiel do cantor, composto por pessoas de 

todas as idades e de todos os lugares, quem, na verdade 

se sente muito agradecido: obrigado por você existir, Ro-

berto, pelo seu amor, pelo seu carinho, e por nos contagiar 

sempre com a sua alegria. Parabéns pelos seus 45 anos de 

carreira e que venham os próximos 45! E, é claro, a gente 

se vê no show do Jantar do Panificador!!! 
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Abertura da reportagem no site da Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios.

na mídia

n

Reportagem especial publicada no site da revista Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios, retrata o momento atual e o potencial de resiliência das 
panificadoras, paulistanas, paulistas e brasileiras.

No dia 16 de março, o site da revista Pequenas Empresas 

& Grandes Negócios apresentou para seus internautas 

uma reportagem muito especial, intitulada “Criati-

vidade ajuda padarias a driblar a crise”. Na matéria, 

assinada pela jornalista Priscila Zuini, além de rela-

tar estratégias de manutenção de negócios e de so-

brevivência frente ao momento delicado vivido pela 

economia nacional, a editora-assistente na PEGN lista 

uma interessantíssima série de cases de sucesso e, de 

quebra, dá muitas informações e dicas aos futuros 

empreendedores de como abrir uma panificadora.

“A ideia de fazer essa reportagem sobre o setor 

de panificação surgiu vendo como ele estava se ‘vi-

rando’ para superar a crise e criando novos modelos. 

Além disso, abrir padaria é o sonho de muitos empre-

endedores”, explica Priscila, que diz gostar de pada-

rias, embora não tenha nenhuma de sua preferência.

Assim, ela inicia seu texto passando aos leitores 

um panorama geral do negócio de panificação, que 

vinha num crescendo ao longo dos últimos anos, a 

ponto de bater uma evolução anual de dois dígitos 

no período entre 2007 e 2012, atraindo, por essa ra-

zão, a atenção de grandes grupos empresarias para o 

setor, como aqueles comandados por Abilio Diniz e 

Jorge Paulo Lemann, que, em agosto do ano passado, 

compraram juntos a rede de padarias paulista Benja-

min Abrahão, acendendo um alerta de oportunidade 

para outros empreendedores também. 

No entanto, embora tenha caído menos do que o 

de outros setores de alimentação, o resultado do ano 

passado jogou um balde de água fria nessa evolução, desani-

mando o segmento: tendo como fonte uma pesquisa realiza-

da pelo do Instituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria 

(ITPC), a reportagem fala de um crescimento de 2,7% foi visto 

como negativo pelos panificadores, ainda mais frente à infla-

ção de quase 11%. 

Na verdade, porém, a queda foi muito maior, porque – con-

forme divulgado na edição Nº 804 (Fev/Mar 2016), da revis-

ta IP&C, a cifra do ITPC se refere ao índice nominal, ou seja, 

P
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driblando a crise,  
com muita criatividadE
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var escapa dos efeitos da crise”, pontua a certa altura a 

matéria de Priscila Zuini. E a fórmula, que também vale 

como orientação para os empreendedores entrantes no 

segmento, teve influência na escolha das fontes para pro-

dução da reportagem, dando-lhe um espectro bastante 

amplo de abrangência.

“A gente queria mostrar as várias facetas do mercado 

de pães: da fábrica que vende no supermercado, passan-

do pela escola de panificação, as padarias centenárias e a 

nova ‘micropadaria’. Além disso, ouvimos fontes relevan-

tes para o setor e o Sebrae, para dar dicas de como come-

çar um negócio nessa área”, destaca a editora-assistente 

na Pequenas Empresas & Grandes Negócios. 

E o resultado da reportagem, segundo a jornalista foi 

mais do que positiva, não só termos de retorno dos lei-

tores, como também para o entendimento mais claro da 

pujança e do papel de importância na economia brasilei-

ra: “Creio que a principal conclusão da matéria é que as 

padarias que estão inovando e de olho no mercado con-

seguem sobreviver e entregar ao consumidor produtos de 

qualidade, comodidade e bom atendimento”, sintetiza, 

justificando uma sensação que é motivo de orgulho e bas-

tante conhecida pelos panificadores paulistanos.

Ne: A reportagem completa pode ser lida no site da revis-

ta, no endereço revistapegn.globo.com.

sem o desconto dos efeitos dos aumentos de preços no 

referencial. Assim, quando se desconta a inflação oficial 

do período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) – que fechou o acumulado de 12 meses do 

ano passado em 10,67% –, observa-se que o setor teve 

queda real nas vendas de 7,9%. E vale dizer que esse ce-

nário ainda foi agravado pela alta no preço da farinha im-

pactado pelo dólar, fazendo com que o mercado sofresse 

um movimento inédito nos últimos anos: a redução na 

quantidade de consumidores.

Uma das consequências mais perversas de todo esse 

movimento, relatada por Antero José Pereira, presidente 

do SAMPAPÃO na matéria do site da PEGN, foi também 

a perda de 32 postos de trabalho. “Estamos começando a 

desempregar e tem padarias fechando. A causa é a falta 

de dinheiro no bolso do consumidor e o aumento do de-

semprego. As pessoas ficam com medo e gastam menos”, 

explicou o executivo.

ResiliêNciA e iNOvAçãO

Contudo, mesmo diante da perspectiva de que o resulta-

do ruim de 2015 deve se repetir nos próximos dois anos, 

quem conhece a fibra dos panificadores e a capacida-

de destes de se recobrar e de se adaptar às mudanças e 

aos revezes da economia, ainda aposta alto no setor. “O 

mercado é cheio de oportunidade e quem consegue ino-

“creio que a principal conclusão da matéria é 
que as padarias que estão inovando e de olho 

no mercado conseguem sobreviver e entregar ao 
consumidor produtos de qualidade, comodidade 

e bom atendimento”.  Priscila Zuini
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Rogério Shimura, diretor 
do SAMPAPÃO foi um dos 
entrevistados da matéria sobre 
criatividade nas padarias.
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aSua empresa é daquelas 
que ainda está resistindo 
em investir em marketing 
digital? O especialista Diego 
Carmona dá alguns motivos 
para que você descubra que 
ele é o melhor caminho para 
esse longo e vasto labirinto 
chamado internet.

A forma de fazer negócios e a comunicação entre as pessoas so-

freram um salto quântico nos últimos anos. Tanto pessoas quanto 

empresas têm migrado cada vez mais para o mundo online. Por 

isso, investir em marketing digital não é mais uma opção, e sim 

uma necessidade. Com a grande mudança nos hábitos de consu-

mo das pessoas das várias camadas da sociedade e com a demo-

cratização da tecnologia, empresas que não investirem nesse novo 

meio dificilmente conseguirão manter-se no mercado.

“O primeiro bom motivo para um empreendedor investir em 

marketing digital e garantir sua presença online é que, atualmente, 

é praticamente impossível pensar em um mundo sem tecnologia, 

sem internet, sem as famosas redes sociais ou mesmo sem o nosso 

digitalizE-sE:  
     você só tem a ganhar

S
tockFree
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maior meio de comunicação: o e-mail. Esse é o ambien-

te ideal para sua empresa manter-se visível e conseguir 

aumentar suas vendas, alcançando um público excepcio-

nalmente maior do que qualquer outro meio de comuni-

cação”, ensina Diego Carmona, especialista no assunto e 

dono de um invejável portfólio de clientes. 

Com efeito, investir em marketing digital é bem mais 

barato do que os métodos tradicionais de marketing. 

Além do mais, o retorno obtido em campanhas estrate-

gicamente bem elaboradas, utilizando-se das várias fer-

ramentas digitais, é muito maior. Além disso, o marke-

ting digital possui várias ferramentas que possibilitam 

que você mantenha controle total sobre suas campanhas 

a qualquer momento que desejar. Essas ferramentas 

podem ser utilizadas para fornecer certos dados, como 

quantidade de pessoas que visualizaram seu site, idade, 

perfil social, área geográfica etc. “Outra vantagem é re-

lativa às métricas utilizadas, que fornecem todos os nú-

meros necessários para que você avalie se o retorno com 

as estratégias de marketing estão trazendo a recompensa 

financeira desejada para seu negócio”, pontua Diego.

Quando se fala em atrair mais clientes em potencial, 

então, o marketing digital é uma mão na roda. Sem dú-

vida alguma, ele é o caminho mais curto para adquirir 

maior interatividade com aqueles clientes que realmen-

te possuem potencial de compra. Isso acontece porque 

esse tipo de marketing torna a sua empresa disponível 

24 horas para o cliente, além de possibilitar a constru-

ção de um relacionamento mais próximo, o que ajudará a 

impulsionar as vendas e transformar esse cliente em um 

divulgador de sua marca no mercado.

FeRRAMeNtA de cRedibilidAde

O que você faria se alguém perguntasse qual é o site de 

sua padaria e você não tivesse um? Você com certeza fi-

caria desconcertado, não é mesmo? “Uma empresa que 

não possui um site é como uma pessoa sem identidade. 

E o marketing digital serve para isso: para que as pessoas 

passem a enxergar sua empresa e a confiar nela, pois elas 

terão sempre um canal de comunicação mais viável para 

entrar em contato quando precisarem. Isso se chama cre-

dibilidade”, resume Diego Carmona.

Além disso, investir em marketing digital, com estra-

tégias de alto nível, pode colocar sua padaria anos-luz à 

frente da concorrência no mercado em que atua. É a me-

lhor forma de alcançar seu público. E mesmo que seus 

concorrentes também estejam no mercado online, tudo 

bem: a internet é um ambiente democrático, mas nela só 

vencem os melhores! E com certeza, com um marketing 

estratégico, você quer entrar nessa batalha para vencer, 

não é mesmo? Então saia na frente!

Outra vantagem é que o marketing digital ajuda no 

direcionamento das ações do seu negócio. Em outras pa-

lavras, você poderá guiar suas ações de marketing com 

mais segurança, pois já terá em mãos todas as informa-

ções necessárias para chegar até o seu público-alvo. “Essa 

ferramenta permite que suas ações sigam um roteiro pré-

-programado. Assim, não será necessário gastar todo o 

seu orçamento em uma única ação. Você poderá planejar 

onde e como gastar seu dinheiro e verificar se o retorno 

está sendo satisfatório. Caso contrário, poderá redirecio-

nar suas ações utilizando outras estratégias e outros mé-

todos, de acordo com as análises que forem sendo feitas 

do decorrer das campanhas”, finaliza o especialista.

o marketing digital serve para 
que as pessoas passem a 
enxergar sua empresa e a 
confiar nela. Diego Carmona
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O brunch, mistura da café da manhã e 
almoço já existe faz tempo. Mas, agora, 
a refeição caiu definitivamente no 
gosto dos paulistanos.

sSão Paulo tem uma nova refeição favorita: o brunch. O nome 

vem da combinação entre as palavras em inglês “breakfast” 

(café da manhã) e “lunch” (almoço) e, apesar de ser um velho 

conhecido dos habitantes de São Paulo, ele se transformou 

numa nova onda, que chegou à cidade inspirada nos cafés 

da manhã tardios típicos de Nova York, Londres e Paris, con-

quistando o coração dos paulistanos. Aliás, o hábito dos mo-

derninhos estrangeiros que aproveitam a refeição para curar 

a ressaca de sábado, não poderia ter se ambientado melhor 

aos costumes de Sampa. Ele, inclusive, já é uma das ofertas 

mais vendidas no Groupon, maior site de e-commerce local 

do mundo.

A tradição do brunch começou na Inglaterra, com pratos 

fartos para todos os gostos. Diferente das outras, essa é uma 

refeição normalmente realizada aos domingos, feriados ou 

em datas comemorativas, quando toda a família e amigos se 

reúnem em torno da mesa, entre as 10h00 e 14h00, sem hora 

para acabar.

Muito comum numa famosa franquia de fast-food e em al-

guns restaurantes franceses, o brunch passa, agora, a se cons-

tituir num promissor filão de crescimento para as padarias, 

que cada vez mais estão aderindo à moda. Assim, os famosos 

ovos mexidos, omeletes, quiches, bacon e panquecas, agora 

tendências

o novo 
quEridinho 
dos paulistanos
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“pra mim, começar 
o dia num lugar 

agradável, cheio 
de coisas gostosas 
para comer é tudo 

de bom.”
Juliana Sena, do “El Ropero”.

tendências

são acompanhados de pratos mais do que tradi-

cionais da culinária brasileira, como pão na cha-

pa, misto quente, bolo de fubá e até tapioca, já se 

tornaram habitués de algumas casas.

Um dos exemplos disso é a movimentada Pa-

daria Pão de Ló. Localizado na região da Avenida 

Paulista, no número 451 da Rua São Carlos do Pi-

nhal, o estabelecimento oferece o brunch no for-

mato bufê, composto por dez tipos de pães, sete 

tipos de doces, além de frios, salada de frutas, 

frutas, omeletes, ovos mexidos, a clássica pan-

queca americana, waffles, média, iogurte, granola, 

aveia, cereais, mel, cream-cheese, requeijão, man-

teiga, croissant, pão de queijo, sucrilhos e bolos 

diversos. Para beber, leites, suco, chocolate batido, 

chocolate quente, cappuccino, espresso, suco de 

melancia e suco de laranja. Tudo a um preço bas-

tante acessível.

testAdO e APROvAdO

A aprovação dos clientes ao brunch da Pão de Ló 

é mais do que evidente na página da padaria no 

Facebook – o site da casa está em construção. 

Além disso, muitas personalidades do mundo di-

gital também dão seu aval ao novo queridinho da 

região. É o caso da consultora de estilo e personal 

shopper Juliana Sena, que, antenadíssima, gosta 

de mostrar e de dividir suas impressões com os 

seguidores de seu blog, o “El Ropero”, sobre os lu-

gares que gosta de frequentar.

“Pra mim, começar o dia num lugar agradá-

vel, cheio de coisas gostosas para comer é tudo de 

bom. Fui pela primeira vez à Pão de Ló, uma pa-

daria bem localizada, a uma quadra da Paulista, 

num domingo. Lá, eles servem um brunch maravi-

lhoso, tudo feito na hora! Além disso, tem aque-

la mesa farta e bem montada, que fica no salão 

principal. O lugar é uma boa pedida, aconchegan-

te, fora a varandinha coberta que tem todo seu 

charme. Depois de uma boa comilança, a suges-

tão é caminhar pela bela e agitada Av. Paulista”, 

deu sua aprovação Juliana, no “El Ropero”. 
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CCada vez mais, as padarias optam pela oferta de serviços 

que vão além da venda de pães e produtos de doce. Assim, 

cada vez mais se observa a necessidade de que, no mesmo 

ambiente, passem a conviver diversas situações e combina-

ções, nas quais as vitrines de artigos panifi cados e de con-

feitaria, precisam dividir espaço com a copa, com a lancho-

nete, com a área do foodservice, com a cafeteria, com a cho-

peria e, ainda, com os serviços de delivery e conveniência.

E, num projeto arquitetônico, existem, também, desafi os 

que se impõem ao profi ssional responsável por harmonizar 

À medida que as padarias 
passam, cada vez mais, por 
um processo de refi namento e 
sofi sticação, cresce, também, a 
necessidade de se recorrer a um 
bom escritório de arquitetura 
para tocar um projeto de 
reforma ou construção.

arquitetando 
    boas soluçÕEs
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todos esses ambientes. “Atualmente, temos várias situa-

ções num projeto de uma padaria: edificar uma padaria 

totalmente nova, fazer uma reforma de uma já existente, 

uma ampliação, uma troca de ponto, uma mudança de 

conceito, a criação de uma padaria do tipo hot-point, tam-

bém conhecida como ‘pontos quente’, na qual não existe 

fabricação propriamente dita dos produtos, apenas for-

neamento, sendo que o abastecimento é feito por uma 

unidade central, ou com itens congelados. Temos, ainda, 

que definir o porte da padaria, que pode variar de 40m2 

até 500m2 ou mais. E todas essas possibilidades devem 

ser precedidas de um bom projeto de arquitetura, que vai 

maximizar os resultados e minimizar os custos”, explica 

o arquiteto Paulo Francisco Hoelz Lyrio, proprietário do 

escritório de arquitetura em Petrópolis/RJ, que, há mais 

de 15 anos, leva seu nome, com um grande número de 

projetos executados de padarias em seu portfólio.

Segundo ele, esse estudo começa bem lá atrás, com a 

escolha do ponto, a formação do conceito de negócio, bem 

como com uma análise minuciosa do público-alvo, e um 

planejamento de investimento que inclui cronograma e 

faseamento de todas as etapas de montagem. “Todo esse 

planejamento inicial já foi considerado supérfluo e atual-

mente é fator fundamental, garantindo o retorno de todo 

o capital investido”, atualiza o profissional.

clieNtes MAis exiGeNtes, clieNtes ideM

Por conta da bem-vinda difusão desses conceitos, vem 

aumentando, também, o número de empresas e escritó-

rios de arquitetura que desenvolvem projetos específicos 

para panificadoras. É o caso da Arquitetura Mix, empresa 

especializada em projetos na área, com escritório locali-

zado no bairro da Penha, na capital paulista, que funciona 

sob a direção da arquiteta Rosinei Cristina. “Noventa por 

cento dos nossos clientes são proprietários de padarias. 

No estudo de desenvolvimento de um projeto, Rosinei 

diz que sua empresa leva em consideração fatores im-

portantes e indispensáveis, como o setor industrial, que 

deve ser adequadamente dimensionado ao potencial da 

casa. Da mesma maneira, a área comercial deve compor-

tar serviços adequados ao seu respectivo espaço. 

De acordo com a arquiteta, nos últimos anos, os pro-

prietários de padarias se tornaram mais exigentes na 

hora de solicitar um projeto, principalmente pelo fato de 

que eles buscam sempre alternativas para se diferenciá-

-los da concorrência. Isso, em parte, explica a abundância 

de ilhas e mesas expositoras, bem como de centrais de 

produtos de confeitaria, elaboradas para deixar as pada-

rias mais próximas de seus clientes, sem falar no fato de 

que algumas delas fazem questão de produzir seus itens 

diante dos olhos do próprio consumidor, como é o caso 

das pizzas, dos sanduíches e, mais recentemente, das ta-
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piocas, que estão se transformando em febre no setor. “A 

exigência do cliente, assim como nos demais segmentos 

comerciais é a palavra de ordem nas panificadoras. Por 

isso, elas valorizam tanto aspectos como conforto, qua-

lidade, diversidade de produtos e serviços e bom atendi-

mento num ambiente agradável e convidativo”, acentua 

a comandante da Arquitetura Mix.

PlANejAMeNtO seletivO: uM GRANde AliAdO

Contudo, um dos fatores mais determinantes que per-

meia o casamento perfeito entre arquitetos e panifica-

dores é, sem dúvida alguma, a rapidez com que o projeto 

– seja de uma reforma, seja de um novo estabelecimen-

to – ganha corpo e, efetivamente, se materializa. Com a 

missão de reformular totalmente o layout da Dupão Pa-

daria & Café, localizada em Florianópolis/SC, o escritório 

+ 2 Arquitetura e Gestão de Obras conseguiu, em apenas 

45 dias modificar, os 205m2 do espaço, tornando-o mais 

atrativo e aconchegante aos clientes. Tudo projetado 

para que houvesse apenas um único dia de fechamento 

do estabelecimento.

“A transformação de espaços comerciais com as por-

tas abertas exibe planejamento seletivo para permitir 

que o estabelecimento mantenha seu funcionamento e, 

ao mesmo tempo, exige requisitos técnicos para manter 

a segurança tanto dos colaboradores quanto dos clientes” 

explica o arquiteto André Manara, sócio da + 2. Segundo 

explica o profissional, o conceito criado para a Dupão dis-

tribuiu de forma adequada o caixa, o balcão de geladei-

ras no corredor principal de acesso e o balcão central que 

conta com a cafeteria. 

Com 35 lugares nas mesas, espaço kids, wi-fi, além de 

espaço cultural para exposições e apresentações musi-

cais, a padaria ganhou piso com tonalidade de cimento 

queimado. As paredes foram valorizadas com revesti-

mento em papel de parede imitando tijolos aparentes e 

outras construídas em gesso acartonado receberam pin-

tura, garantindo harmonia e leveza ao ambiente. Na ins-

talação elétrica, o destaque é dado para a iluminação em 

LED e aproveitamento da luz natural do ambiente. O mo-

biliário ganhou peças em madeira maciça de demolição e 

um enorme espelho dourado retrô dá o toque final.

“Com as diversas mudanças propostas já percebemos 

aumento significativo no número de pessoas que nos visi-

tam e circulam na Padaria & Café durante todos os horários 

do dia” comemora Cintia Pinheiro proprietária da Dupão.

uM luGAR PARA eNtRAR e FicAR

Enquanto isso, uma mistura de objetos modernos, com 

um atualíssimo toque de romantismo nos detalhes, foi a 

grande sacada do escritório VMF Arquitetos, para criar um 

ambiente absolutamente inovador para a loja Lale Café e 

Doceria, localizada em Brasília/DF. “Criamos um espaço 

de acordo com o pedido do cliente: um projeto funcional 

e elegante, com os produtos expostos e valorizados. Para 

que isso fosse possível, utilizamos uma combinação da 

cor laranja, característica da logomarca da Lale, em com 

o uso de concreto aparente e o tom de madeira do piso e 

da parede, a fim de obter um ambiente que é, ao mesmo 

tempo, alegre e aconchegante”, conta o arquiteto William 

Veras Ribeiro, do VMF.

Na reforma da fachada foi utilizada chapa metálica 

perfurada para manter a ventilação e a iluminação natu-

ral. A vitrine interna se estende, dando origem a um ban-

co que compõe com a mesa encaixada na parede. Para ex-

por os produtos na vitrine externa, o escritório desenhou 

uma caixa em tom de laranja que fica entre os vidros e 

prolonga-se em forma de uma faixa metálica até a porta 

principal, tornando-se um elemento de destaque na fa-

chada. “O design que norteou o projeto cria um ambiente 

no qual o cliente se sente à vontade. Ao mesmo tempo, 

o ambiente transmite a qualidade e o cuidado da marca 

com seus produtos”, pontua William.

E o arquiteto ainda evidencia um detalhe absoluta-

mente fantástico do projeto da Lale: a existência de uma 

escada laranja em caracol, impossível de não ser notada 

onde quer que se esteja na casa, que cria uma harmonia 

toda especial entre o ambiente e os bolos e doces, entre 

outras delícias que lá são comercializadas. Na reforma, a 

escada já existia. Para destacá-la, os arquitetos pintaram e 

revestiram a peça com chapa metálica perfurada, obtendo 

um efeito semelhante a uma fita envolvente. Como pode 

se constatar, algo relativamente simples de fazer, mas com 

grande impacto visual, cujas possibilidades de harmoniza-

ção com a proposta da loja não escaparam ao olhar atento 

da equipe da VMF. Por essas e por outras, a dica é uma só: 

consulte sempre um profissional de arquitetura na hora de 

reformar ou construir sua nova panificadora!
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Pesquisas recentes indicam que, em vista 
dos problemas com a economia, 2016 
continuará a ser um ano complicado para a 
alimentação fora do lar. 

A receita nominal dos principais operadores de foodservice, 

associados do Instituto de Foodservice Brasil (IFB), subiu 

5,3% em abril de 2016 na comparação com o mesmo mês 

do ano passado. No conceito mesmas lojas (lojas existen-

tes com mais de 13 meses), o crescimento foi de 0,8%. 

O resultado menor em comparação aos anos ante-

riores é consequência da queda continua dos principais 

indicadores macroeconômicos, como, por exemplo, a ele-

vação do endividamento das famílias, o encarecimento 

do crédito, a queda da confiança do consumidor e a acele-

ração dos indicadores de inflação, que corroeram parte do 

crescimento real da massa salarial. Nesse cenário, o setor 
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de inflação em torno de 6,5% a 7%. Em termos de cresci-

mento real, a perspectiva é de 3% aproximadamente.

Outro fator importante mencionado no levantamento 

diz respeito à forma por meio da qual eles lidaram com a 

crise econômica em 2015. Por exemplo, 41% dos estabele-

cimentos demitiram funcionários – algo em torno de 20% 

dos quadros. Além disso, a maioria deles controlou suas 

despesas com água, energia e luz (91%), além de procu-

rarem produtos mais baratos (65%) e aumentarem a fre-

quência de compras para controlar o estoque (70%). 

de vOltA AO PAssAdO

Por sua vez, um estudo realizado pela consultoria Kan-

tar Worldpanel também apresenta dados preocupantes. 

O primeiro deles: em 2015, comer fora ficou 10,38% mais 

caro. Para economizar, muita gente passou a preparar a 

refeição em casa para comer no trabalho, no dia seguin-

te. Segundo o estudo, decisões como essa também fize-

ram com que, no ano passado, mais de meio milhão de 

famílias deixassem de jantar fora de casa. “A fatia dos 

desembolsos com alimentação fora do lar voltou no ano 

passado ao patamar de 2008”, afirma Christine Pereira, di-

retora comercial da Kantar. Ela explica que, no momento 

em que as famílias estão racionalizando gastos com ali-

mentos, bebidas e itens de higiene e limpeza, jantar fora 

não é fundamental. Já o almoço é mantido, porque nem 

sempre pode ser trocado pela marmita.

Face a tudo isso, um dos problemas detectados pelo es-

tudo da ECD, que contribuem negativamente para o cresci-

mento do setor, é que as padarias não realizam pesquisas 

para conhecer o seu principal ativo, os clientes. Isso porque 

uma expressiva parcela delas ainda não faz nenhum tipo 

de pesquisa com os consumidores e, os que fazem, também 

em sua maior parte, não tabulam os dados para registro e/

ou análise. Além disso, embora façam compras de novos e 

modernos equipamentos e invistam na ampliação das ca-

sas e na mudança de layout do ambiente, a pesquisa detec-

tou que ainda existe pouca consciência sobre o investimen-

to em mão de obra, ou seja, na preparação dos funcionários 

para atenderem aos clientes. Muitos responderam que não 

realizam nenhum tipo de capacitação e, quando o fazem, 

partem para treinamentos realizados na própria padaria. 

Esse é, sem dúvida, um problema muito sério, que precisa 

ser equacionado com urgência.

atenção redobrada: 
decididamente, o céu para a 
alimentação fora do lar não é 

de brigadeiro.

padaria foodservice

de alimentação dentro do lar teve um aumento médio de 

preços em abril de 2016 de 15,5% (acumulado 12 meses). 

Já no setor de alimentação fora do lar, a inflação apurada 

pelo IBGE, acumulada em 12 meses foi de 9,5%.

O nível de desemprego, outro indicador que possui 

forte correlação com comportamento de consumo, vem 

atingindo os piores patamares dos últimos anos. A taxa 

de desocupação do trimestre móvel de janeiro a março 

deste ano é de 10,9%, segundo o IBGE. E a projeção de al-

guns especialistas é de que o nível de desemprego chegue 

a 14% até o final do ano. 

ReduçãO de custOs

Compartilhando a perspectiva de uma dinâmica razoável 

para a alimentação fora do lar, os resultados de uma pesqui-

sa realizada pela consultoria ECD Foodservice demonstra-

ram que, sim, 2016, segue na tendência de ser um ano difícil 

para o setor, mas melhor do que 2015. Realizado em cinco 

capitais brasileiras, o estudo detectou que alguns setores 

poderão passar melhor pela crise do que outros. Segundo as 

projeções, mais de 60% dos estabelecimentos, como restau-

rantes, padarias e lanchonetes vão crescer, porém modera-

damente, em torno de 10% (nominal) para uma expectativa 

S
tockFree
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A instalação de um sistema de energia solar em sua padaria 
pode lhe trazer benefícios múltiplos, que vão muito além da 
simples economia na conta de luz.

Pouca gente sabe, mas o Brasil é um dos países com maior 

potencial do mundo no tocante à geração de energia prove-

niente dos raios solares. Isso é explicado, é claro, pelo fato de 

termos um vasto território com grande incidência dos raios 

do Sol. Ela pode ser transformada em energia térmica – para 

aquecimento de água –, ou fotovoltaica – para geração de 

energia elétrica –, e é captada por painéis solares, integrados 

a sistemas hoje facilmente encontrados no mercado.

Em que pese o fato de a energia solar ser considerada 

uma fonte limpa e renovável, uma vez que não polui o 

meio ambiente e não acaba, ela é ainda muito pouco utili-

zada por aqui, correspondendo atualmente a pouco mais 

de 1% da matriz energética brasileira. Um dos responsá-

veis pela baixa adesão ao sistema é o fato de que o custo 

uma solução  
        brilhantE
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de fabricação e de instalação dos painéis solares e dos 

demais equipamentos ainda é considerado elevado pela 

maioria das pessoas, sem falar de outro problema, que 

a dificuldade do armazenamento da energia produzida.

Contudo, com a busca incessante por fontes alterna-

tivas energia, o interesse por ela vem crescendo expo-

nencialmente, derrubando mitos, solucionando proble-

mas técnicos e tornando-a mais acessível ao uso pelo 

cidadão comum. 

“A energia renovável é o futuro que já está presente 

em muitos setores. Aos poucos, as pessoas irão se acos-

tumar ao fato de que o custo da instalação não pode ser 

confrontado com tudo que existe até hoje. E isso, por um 

motivo óbvio: depois do investimento com a instalação e, 

posteriormente, com a manutenção o ‘combustível’ é in-

teiramente grátis!”, anima-se André Dahoui, já há dez anos 

especialista na área, que, agora, em parceria com um gru-

po italiano, fundou a NCB, uma empresa de eficiência ener-

gética, que agora se prepara para iniciar a produção de pai-

néis solares nacionalizados aqui no Brasil ainda este ano.

AutOssusteNtAbilidAde

Verdade seja dita, o uso de energia solar é pródigo em 

vantagens. Num mundo em que a busca por energia re-

novável e limpa já se configura como uma tendência ir-

reversível, os múltiplos benefícios que seu uso pode tra-

zer extrapolam (e muito) a simples economia na conta 

de luz. “Primeiro, devemos pensar que vivemos em um 

mundo com muitas transformações. Conseguir produzir 

sua própria energia e, logo após, armazená-la nas bate-

rias para transformar sua padaria num estabelecimento 

autossustentável é algo que não tem preço. Isso dá ao 

panificador uma segurança impressionante. Basta ima-

ginar que, daí para frente, ele não vai mais precisar se 

preocupar com a falta de energia, apagões, aumentos de 

tarifa... E, se bateram um carro num poste, e o bairro 

inteiro ficar sem luz, ele também não vai precisar se pre-

ocupar”, ilustra André.

E a boa notícia é que um dos segmentos que André e 

sua equipe vêm estudando com mais afinco e veem como 

mais promissor para implantação de sistemas de energia 

solar é, exatamente, o de padarias. E isso, em duas fren-

tes: uma para aquecimento de água, importante para as 

limpezas e trabalho gordurosos; e outra para a produção 

de energia elétrica com painéis, para enfrentar a loucura 

dos custos de energia que, em algumas padarias, já ultra-

passou os 6%. E, de acordo com os órgãos competentes, 

• O sol é um recurso inesgotável e gratuito.

• O sistema não faz barulho e não polui.

• Quase não precisa de manutenção e dura  

30 anos.

• Redução dos gastos energia.

• Redução dos gastos com IPTU (IPTU Verde).

• Diferencia e valoriza o imóvel da empresa.

• Retorno do Investimento (pay-back): 6 anos.

cONheçA As PRiNciPAis 
vANtAGeNs de teR uM sisteMA 
de GeRAçãO de eNeRGiA 
FOtOvOltAicA eM suA PAdARiA:

Fonte: NCB  
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André Dahoui: produzir 
sua própria energia e 

transformar sua padaria 
num estabelecimento 

autossustentável é algo 
que não tem preço.

novos aumentos, da ordem de 10% ao ano, 

ainda vêm pela frente.

Como cada caso é um caso, para dimen-

sionar corretamente o porte do sistema de 

energia solar para cada panificadora é ne-

cessária a realização de um estudo técnico 

baseado nos dados da conta de energia elé-

trica, analisando aspectos como consumo 

mensal, pico de consumo diário, incidência 

solar, custo por kW/hora, além de outras in-

formações que possam ajudar a estabelecer 

que capacidade de produção os painéis so-

lares devem ter para obter o melhor rendi-

mento energético nas horas de sol diárias. 

A área para instalação do sistema de energia solar 

também depende do estudo da necessidade energética. 

Mas ela é muito tranquila, e pode ser feita de acordo com o 

espaço disponível existente. “Se o cliente tiver em sua pa-

daria espaço no qual caiba a quantidade de painéis para 

suprir o gasto energético mensal, a conta 

simplesmente zera. O panificador continua 

pagando as taxas municipais e de contrato, 

cujo valor é variável, dependendo da cidade 

em que sua padaria está localizada. E nas 

novas construções, estamos propondo a tro-

ca dos grupos geradores por baterias, para 

que dessa forma o custo seja compensado 

mensalmente com a produção”, explica An-

dré, da NCB.

E o preço: a instalação de um sistema de 

energia solar na padaria é mesmo caro? An-

dré Dahoui ajuda a responder a pergunta: “O 

custo depende da necessidade energética do 

cliente, mas o retorno do investimento, hoje, gira em tor-

no de cinco a oito anos. Tudo depende do estudo de caso a 

caso. E vale lembrar que já há vários bancos financiando 

as chamadas ‘linhas verdes’ de crédito. Então, a proposta 

compensa – e muito!”, finaliza o especialista.
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escola idpc 

Escola IDPC promove cursos internos para 
seu pessoal técnico, para melhorar ainda 
mais seu nível de atuação.

apErfEiçoando  
para melhor ensinar

d

A participação dos 
professores Rogério 
Shimura (foto de 
cima) e Daniela 
Romão nos cursos 
foi muito elogiada 
pelo pessoal técnico 
da Escola IDPC.

Dando continuidade ao programa de aperfeiçoamento interno de 

seus professores e técnicos, a Escola IDPC promoveu, no final do mês 

de abril, mais dois cursos, tendo como docentes profissionais alta-

mente qualificados, convidados especialmente com essa finalidade.

Nos dias 25 e 26 de abril, o maître boulanger-pâtissier Rogério 

Shimura, proprietário da Levain Escola de Panificação e diretor do 

SAMPAPÃO, realizou um Curso de Pães Especiais nas dependências 

da Escola IDPC, no qual abordou técnicas diversas de fabricação arte-

sanal, com foco em produtos de fermentação natural. Auxiliado por 

Felipe Fonseca, técnico da Levain, Rogério, entre outras coisas, ensi-

nou novas receitas, deu dicas de produtividade e ofereceu aos alunos 

toda a sua experiência do negócio da panificação e confeitaria, sendo, 

por tudo isso, muito elogiado por eles.

Na sequência, entre os dias 27 a 29 de abril, foi a vez da chef de 

cozinha e professora de confeitaria Daniela Romão doar à equipe de 

técnicos da Escola IDPC sua ampla experiência na produção de di-

versos tipos de doces finos e delicados – entre eles, bolos, tortas e 

cupcakes diferenciados –, além de ensinar a eles novas possibilida-

des com o uso de pasta americana, que anda fazendo cada vez mais 

sucesso entre profissionais e clientes, permitindo lindas decorações, 

inclusive em bolos de casamento.

“Ambas as experiências foram muito positivas para o nosso pesso-

al, que ampliou seus conhecimentos e ganhou ainda mais segurança 

para passá-los aos alunos dos cursos da Escola IDPC, habilitando-os 

ainda mais a funcionar como agentes multiplicadores e de municiá-

-los com informações e atualização, para que possam atender com 

perfeição e eficiência aos clientes das padarias e confeitarias”, expli-

ca o Prof. Humberto Marzinotto Filho, gerente executivo da unidade 

de ensino do SAMPAPÃO. “Nesse sentido, vamos continuar a oferecer 

cursos diversificados aos nossos técnicos, com foco, por exemplo, em 

chocolateria e na fabricação de produtos de panificação e confeitaria 

para o mercado fitness”, conclui o Prof. Humberto.
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Muitas novidades, também, na grade de 

cursos da Escola Móvel do IDPC, que segue 

em sua trajetória pelos bairros da periferia de 

São Paulo, levando técnicas e conhecimentos 

em vários segmentos da alimentação, a um 

número cada vez mais expressivo de profis-

sionais, entre funcionários de panificadoras, 

colaboradores de empresas parceiras da Es-

cola IDPC e, também, de pessoas interessa-

das em empreender, para ajudar no orçamen-

to familiar e montar seus próprios negócios. 

“E muito desse aumento se deve, é cla-

ro, ao trabalho do pessoal do Comercial do 

SAMPAPÃO e dos visitadores institucionais 

das entidades, que vêm dando maior visibi-

lidade às atividades de nossa unidade, bem 

como realizando um excelente trabalho de 

sensibilização entre os panificadores associa-

dos e não associados, a fim de estimulá-los 

a mandar seus técnicos para participar dos 

treinamentos”, afirma Monise Baamonde, co-

ordenadora técnica da Escola IDPC.

Segundo ela, para atingir todos os públicos, 

a grade da unidade móvel do SAMPAPÃO é 

constantemente incrementada e recebe sem-

pre novidades. “Na programação deste ano, 

por exemplo, introduzimos cursos de técnicas 

para produção de brigadeiros gourmet, alfajo-

res, fudges, quindins, cheese-cakes, quiches e 

pães funcionais, entre outros”, lista Monise.

escOlA Móvel: 
iNOvANdO seMPRe
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Em agosto, é hora de homenagear os pais no dia deles. Que tal ajudar os filhos nessa 
tarefa, incluindo estas deliciosas receitas preparadas com carinho para sua padaria 
pela equipe da Escola IDPC? Vamos lá!!!

um dia dos pais inesquecível

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 233kcal = 976kJ 12%
Carboidratos 38g 13%
Proteínas 4,7g 6%
Gorduras Totais 6,8g 12%
Gorduras Saturadas 3,9g 18%
Gorduras Trans 0,22g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1,9g 7%
Sódio1mg 0%

Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita, inclusive a água.
2. Em uma panela, levar para ferver a água, a manteiga, o sal e o açúcar.
3. Após a fervura, levar para bater na batedeira com a raquete, e juntar a farinha 

de trigo aos poucos, até dar o ponto da massa.  
4. Em seguida, colocar a massa numa manga de confeitar e usar o bico 32.
5. Unte o lado de fora de 5 forminhas de empada, e vire as forminhas com a boca 

para baixo. Coloque a ponta do saco de confeiteiro na borda da forminha, vá 
apertando o saco e cobrindo toda superfície da fôrma, de baixo para cima, 
formando as cestinhas.

reNdImeNto: 5 UNIDADES COM 
130G CADA.  

cestiNhAs de 
chuRROs cOM 
sORvete de 
cReMe

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

Farinha de Trigo 100 240
Manteiga sem Sal 16,6 40
Açúcar 12,5 30
Sal  - q.b.
Água 150 360

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

gourmet

6. Disponha as forminhas numa assadeira e leve para o freezer por cerca 
de 2 horas, ou até congelar. Retire do freezer, desenforme as cestinhas 
com ajuda de uma faca sem ponta e frite-as em óleo quente até dourar.

7. Retire e escorra em papel absorvente, com a boca virada para baixo.
8. Passe as cestinhas em uma mistura de canela com açúcar, e sirva em 

seguida com 1 bola de sorvete.
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

Processo de FabrIcação: esponja 
1. Pesar todos os ingredientes da esponja.
2. Colocar os ingredientes em um caixa de plástico e 

misturar bem. 
3. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 2 horas ou 

até a esponja dobrar de tamanho.

Processo de FabrIcação: reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço, inclusive a água.
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2), ou ponto de véu.
5. Dividir a massa em partes com 230g cada e bolear.
6. Deixar descansar por 15 minutos.
7. Para o recheio, misturar o pepperoni, a cebola e a mussarela.
8. Abrir a massa, rechear e modelar.
9. Pincelar gemas de ovos na metade do crescimento.
10. Fermentação final.
11. Assar em forno lastro a 180ºC, por aproximadamente 35 minutos.  

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 154kcal = 643kJ 8%
Carboidratos 16g 5%
Proteínas 5,6g 7%
Gorduras Totais 6,8g 12%
Gorduras Saturadas 1g 5%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1,3g 5%
Sódio 196mg 8%

reNdImeNto: 12 UNIDADES 
COM 500G CADA.

PãO RústicO 
de viNhO e 
PEPPERONI

Farinha de Trigo 100 2.100
Massa Madre 30 900
Água 20 600
Azeite 15 450
Sal 2 60

 Ingredientes  

reForço

Pepperoni 33 1.000
Cebola Picada 16 500
Queijo Mussarela Ralado 16 500

 Ingredientes  

recheIo 

gourmet

Farinha de Trigo Especial 30 900
Vinho 30 900
Fermento Natural 3,3 100

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

esPoNja

Percentual baseado na Farinha de Trigo
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Processo de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar as sementes para hidratar por 24 horas. 
3. Triturar as ervas no liquidificador e reservar.
4. Na masseira, juntar os ingredientes secos com as ervas trituradas e com as sementes 

hidratadas, e bater por 5 minutos.
5. Junte o alho-poró, o alho frito, a cebola e o fermento natural e o azeite, e misturar 

até o ponto de véu.
6. Acrescente as azeitonas.
7. Cortar peças com 750g cada e deixar descansar por 10 minutos. 
8. Colocar nas fôrmas e deixar fermentar.
9. Assar em forno de lastro a 200ºC, por aproximadamente 20 minutos.  
10. Para o patê, misturar todos os ingredientes e mexer bem. 

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 165kcal = 692kJ 8%
Carboidratos 29g 10%
Proteínas 3,5g 5%
Gorduras Totais 4,1g 7%
Gorduras Saturadas 0,59g 3%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 2,3g 9%
Sódio 79mg 3%

reNdImeNto: 7 PEçAS COM 
610G CADA.

PãO dO 
MediteRRÂNeO 
cOM PAtê de 
TAHINE 

Farinha de Trigo 100 2.000
Ervas (Manjericão, Tomilho, 
Salsa, Alecrim, Zatar e Orégano) 21 420

Azeitonas sem Caroço 
Picadas 18 360

Amido de Milho 17 340
Farinha de Trigo Integral 15 300
Azeite de Oliva 10 200
Cebola Picada 10 200
Alho-poró Picado 9 180
Sementes (Linhaça, Gergelim, 
Girassol e Amaranto) 8 160

Açúcar Refinado 6 120
Fermento Natural 5 100
Fermento Biológico Seco 2 40
Alho Frito 1 20
Malte 0,5 10
Água 55 1.100

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

massa

Tahine 100 200
Água 65 130
Dill 7,5 15
Cominho 1,5 3

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

Patê de Tahine 

gourmet

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Processo de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita, inclusive a água. 
2. Hidratar a gelatina em metade do leite e reservar.
3. No liquidificador, bater o leite condensado com o creme de leite, acrescentar a 

gelatina dissolvida e continuar batendo por 2 minutos. 
4. Em uma panela, colocar o restante do leite e a fava de baunilha, e misturar 

para fazer a infusão.
5. Juntar a fava de baunilha e bater por mais 1 minuto.
6. Verter sobre as taças e levar para gelar por aproximadamente 30 minutos. 
7. Para a calda, derreter o açúcar e juntar a água.
8. Mexer sempre até reduzir e deixar em ponto de fio. 
9. Decorar as taças com a calda de caramelo. 

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores 
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 156kcal = 652kJ 8%
Carboidratos 26g 9%
Proteínas 2,5g 3%
Gorduras Totais 4,7g 8%
Gorduras Saturadas 4g 18%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0g 0%
Sódio 15mg 1%

reNdImeNto: 10 UNIDADES 
COM 110G CADA.  

PudiM seM OvOs 
cOM FAvA de 
bAuNilhA

PROduçãO dAs ReceitAs dO idPc – Equipe Técnica da Escola IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista; Robson Sene, Ezequiel Santana, Carlos Aparecido da Silva e 
Rui Cruz – Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

Leite Condensado 100 400
Creme de Leite 100 400
Leite Integral 50 200
Gelatina sem Sabor 2,5 10
Fava de Baunilha - 2 unidades 

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

massa

gourmet

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

Açúcar 100 300
Água 70 210

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

calda
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nutrição & saúde 

a importância da segurança 
dos alimentos nas 
panificadoras
Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sai Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*
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nutrição & saúde 

n
As exigências legais e dos consumidores são muitas. 

E um nutricionista pode, sim, ajudar a atendê-las integralmente.

No inicio do século passado, o conceito de seguran-

ça dos alimentos estava relacionado à preocupação 

com as difi culdades de alimentar a população em 

caso de guerras ou crises econômicas. Na década 

de 1980, a questão no Brasil era preocupação com a 

quantidade de alimentos produzidos em solo nacio-

nal e sua capacidade de abastecer a população. 

Com o tempo, SEGURANÇA ALIMENTAR foi defi -

nida e ampliada incorporando outros aspectos, en-

tre eles, “A QUALIDADE DOS ALIMENTOS DESDE A 

PRODUÇÃO ATÉ O CONSUMO”. Assim, a segurança 

dos alimentos tem um conceito amplo que procura 

garantir o direito de acesso diário a alimentação em 

QUANTIDADE, QUALIDADE E REGULARIDADE SUFI-

CIENTE A TODO CIDADÃO. 

Quando se fala em garantir qualidade referimo-nos a “ali-

mentos seguros”. A manutenção da qualidade dos alimentos 

in natura até o produto fi nal depende de alguns fatores, entre 

os quais, alguns que são determinados pela legislação vigente, 

destacando-se:

A. Matéria-prima – Se está não for de qualidade, o produto 

fi nal também não será.

B. Armazenamento – Este deve ser de acordo com o tipo de 

preparação, desde da matéria-prima até o produto fi nal, 

respeitando-se a cadeia fria e quente.

C. Processamento e Manipulação – Nesta etapas têm mui-

ta importância a higiene do manipulador, ambiental e dos 

equipamentos e utensílios utilizados.
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D. Embalagem – Com a função de 

proteger os alimentos, deve ser 

livre de imperfeições que possam 

acarretar riscos de contaminação. 

A embalagem deve ser integra e 

de acordo com o produto a ser ar-

mazenado.

Os itens citados acima são alguns 

processos que o proprietário de pa-

nificadora precisa atentar, no sen-

tido que estejam sendo realizados 

com regularidade e atendendo às 

leis vigentes, cobradas pela Vigilân-

cia Sanitária.

Por isso, o profissional qualificado 

para orientar o estabelecimento e apli-

car correções é o nutricionista, que po-

derá, paralelamente, desenvolver fer-

ramentas que possibilitem a conquista 

da qualidade dos alimentos, desde do recebimento até o 

consumo. 

cONsulte seMPRe uM NutRiciONistA

Entre as diversas ferramentas da qualidade que o nu-

tricionista pode ajudar a implementar na padaria, vale 

ressaltar os Procedimentos Operacionais Padronizados 

(POPS); os cronogramas de limpeza e higienização de cai-

xa d’água e do elemento filtrante; o Atestado de Saúde 

Ocupacional; as planilhas de controle de temperatura; 

o registro de controle de pragas e vestígios; e os fluxo-

gramas de limpeza de instalações e equipamentos e de 

retirada do lixo. Todos esses procedimentos devem ser 

aplicados e monitorados, sendo que os funcionários do 

estabelecimento devem estar treinados e qualificados 

para cumprir as exigências previstas em lei. 

Alguns estudos feitos por profissionais da área do De-

partamento de Vigilância Sanitária, em âmbito nacional, 

apontam a falta de qualificação dos funcionários para 

atender a tais necessidades do ramo de atividade. Os re-

sultados evidenciam, notadamente, o desconhecimento 

ou negligência na adoção correta de prática de higiene dos 

funcionários dos estabelecimentos nos quais foram reali-

zados estudos. Isso reforça a importância de um trabalho 

de capacitação de funcionários sobre 

noções básicas de higiene e manipu-

lação segura dos alimentos realizado 

pelo nutricionista. Esse profissional 

pode, ainda, fornecer orientações so-

bre alimentação saudável aos clientes, 

promovendo, assim, um ganho de dife-

rencial ao estabelecimento.

Alguns panificadores podem achar 

que ter uma nutricionista é questão 

de “luxo”, que pode onerar os custos 

praticados pela padaria. Mas sabemos 

que, nos dias de hoje, isso não é luxo 

e, sim, um investimento na segurança 

alimentar, que também traz a rebo-

que diversas melhorias operacionais 

e, é claro, em termos de satisfação  

do cliente. 

Quanto à questão de onerar o cus-

to, a legislação não exige que o es-

tabelecimento tenha nutricionista em período integral, 

tampouco registro pela CLT – o acordo entre as partes 

pode ser feito por meio de um simples contrato de pres-

tação de serviço. 

Atualmente, existem empresas especializadas que 

trabalham em Assessoria e Consultoria Nutricional. Nós, 

da empresa Tri Nutri, realizamos esses serviços, a fim de 

atender às diferentes necessidades de cada panificadora. 

Os ganhos com a eliminação de desperdícios causados por 

alimentos que se deterioram pela falta de cuidados dos 

funcionários, a perda de clientes insatisfeitos e a ocorrên-

cia de multas emitidas pela Vigilância Sanitária são alguns 

dos motivos que compensam amplamente o investimento. 

“alguns panificadores 
podem achar que 

ter uma nutricionista 
é questão de “luxo”, 
que pode onerar os 
custos praticados 
pela padaria. mas 
sabemos que, nos 
dias de hoje, isso 
não é luxo e, sim, 

um investimento na 
segurança alimentar.

nutrição & saúde 
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benefícios

t

O Consultório Odontológico do SAMPAPÃO é um dos mais 
bem avaliados serviços oferecidos pelas entidades aos seus 
associados e dependentes.

Todo mundo quer ter um sorriso bonito, não é 

mesmo?! Porém, mais do que uma questão de 

estética, manter o tratamento dentário em dia, 

como todo mundo sabe também, é uma forma de 

manter a saúde. Por isso, é que é tão importante 

fazer visitas regulares ao dentista, sem esperar 

que os problemas apareçam e, de uma coisa mais 

simples, se tornem algo mais complicado.

sorria: esse serviço é seu!

Pensando nisso, já há 15 anos o SAMPAPÃO 

oferece os serviços de seu Consultório Odontoló-

gico, com uma ampla cobertura de intervenções 

gratuitas para os associados e com a cobrança 

de taxas simbólicas para seus dependentes, tais 

como extrações (à exceção de cirurgia dos tercei-

ros molares, o “dente do siso”), endodontia (trata-

mento de canal), obturações (restaurações em re-
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sina em dentes anteriores) e profilaxia (limpeza). 

Além desses, também são oferecidos – me-

diante apresentação de orçamento e a preços de 

mercado –, outros tipos de serviços dentários, en-

tre os quais, implantes, próteses, estética (clarea-

mento), cirurgias de terceiros molares e ortodon-

tia, tudo com a maior comodidade num comple-

to e bem equipado consultório que as entidades 

mantêm em seu prédio-sede.

quAlidAde e sAtisFAçãO

“As marcas registradas dos nossos serviços são a 

alta qualidade e a rapidez. Utilizamos materiais 

modernos e idênticos àqueles usados nos mais 

renomados consultórios do País, e não há fila de 

espera. Eles são extensíveis a todos os sócios da 

padaria associada, bem como a seus familiares 

(mulher, marido, filhos, sogros, noras), sem limi-

te de idade. Basta fazer o agendamento e com-

parecer à consulta”, explica o Dr. Armênio Soares 

Ferreira Jr., odontólogo com mais de 28 anos de 

formação e larga experiência, que, ao lado de sua 

esposa, a Dra. Angela Maria Di Lullo Ferreira, são 

os responsáveis pelos atendimentos no consultó-

rio do SAMPAPÃO.

Com orgulho, o Dr. Armênio diz contabilizar 

mais de 10 mil consultas e atendimentos ao lon-

go dessa década e meia de serviços prestados às 

entidades, completada em maio de 2016. E ele se 

orgulha mais ainda com a satisfação e a aprova-

ção total que seus clientes lhe dão em retribuição 

durante esse tempo todo.

“A gente acaba se tornando amigo, conhecen-

do a família, vendo os filhos dos panificadores 

crescerem. E é muito bom constatar tam-

bém que a economia proporcionada pelo 

benefício da gratuidade de muitos serviços 

prestados aos associados, e mesmo daque-

les pelos quais seus familiares pagam taxas 

simbólicas, é, realmente, muito grande. Isso 

porque, não raro, o preço de um único tratamento odontoló-

gico, se fosse realizado sem a cobertura do convênio, já seria 

muito maior do que o valor que os associados pagam pelas 

mensalidades do SAMPAPÃO ao longo de um ano do ano in-

teiro. Em síntese, isso quer dizer que o Serviços Odontológico, 

somado à enorme série de outros benefícios oferecidos pelas 

entidades, vale muito a pena, assim como, é claro, se associar 

ao SAMPAPÃO para usufruí-los”, finaliza o Dr. Armênio.

O Consultório Odontológico do SAMPAPÃO funciona às se-

gundas, terças e quintas-feiras, das 8h30 às 17h30. Às quartas 

e sextas-feiras não há atendimento, mas eventuais emergên-

cias poderão ser encaminhadas ao consultório particular do 

Dr. Armênio.

benefícios

Dr. Armênio: mais 
de 10 mil consultas 
e atendimentos de 
qualidade durante os 
15 anos de existência 
do Consultório 
Odontológico do 
SAMPAPÃO.
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trabalho

aA crise na economia brasileira têm impactado significati-

vamente em diversos segmentos e a taxa de desemprego 

aumentou em 10,9% no primeiro trimestre deste ano, se-

gundo pesquisa realizada pelo IBGE. E um dos setores que 

mais sofre com essa realidade é o de varejo, cujas vendas 

caíram em 10,3% em relação ao mesmo período de 2015. 

No entanto, as empresas precisam, a todo custo, manter 

o nível de atendimento aos clientes.

Para os jovens, o mercado nesse setor é favorável, 

pois eles têm como alternativa para o primeiro emprego 

a inserção no mundo de trabalho por meio do Programa 

Jovem Aprendiz. Segundo o Ensino Social Profissiona-

lizante (Espro), instituição que oferece o programa por 

todo Brasil, houve um crescimento de 25% no número 

de admitidos em relação ao mesmo período em 2015. E 

14% das contratações desse mesmo ano foram do setor 

de comércio e varejo. “Ao aderir ao programa, a empresa 

dá a oportunidade ao jovem e também ganha, pois for-

ma um novo talento e pode absorvê-lo depois do fim do 

contrato”, explica Eduardo Carmagnani, superintendente 

executivo do Espro. 

NOvOs tAleNtOs

A partir da Lei 10.097 de 2000, formação do jovem apren-

diz é de responsabilidade de ONGs e entidades certifica-

doras, que disponibilizam assistência e a educação profis-

sionalizante aos jovens, além de realizar as parcerias com 

as empresas que se comprometem a contratá-los. Para 

se tornar um aprendiz é preciso ter entre 14 e 24 anos, 

e estar cursando (ou já ter concluído) o ensino médio. O 

contrato varia entre 11 e 16 meses e a lei garante que 

ele ingresse no mundo do trabalho, registro em carteira, 

salário e demais direitos estabelecidos. Durante o período 

de aprendizagem, os jovens passam por um acompanha-

mento, que monitora o seu desenvolvimento.

Ao aderir ao programa, as empresas ganham também 

retorno positivo em clima, sustentabilidade e marketing, 

pois podem ser reconhecidos por promover transforma-

ção social para jovens, famílias e comunidades. Dentro 

das organizações, a aprendizagem passa a ser percebida 

pelos colaboradores como uma preocupação da empresa 

com o desenvolvimento e inserção de novos talentos no 

mundo do trabalho, além de se refletir na sustentabilida-

de da corporação no que se refere à formação profissional 

de seu quadro. Ou seja, o Programa de Aprendizagem é 

uma maneira de contribuir para o desenvolvimento do 

País e também investir em futuros profissionais. 

No setor de varejo, são várias as atividades que o 

aprendiz pode desempenhar, tais como: atendimento e 

auxílio aos clientes; registro de entrada e saída de mer-

cadorias; demonstração de produtos e distribuição de 

amostras; disposição de etiquetas de preço; atendimen-

to para troca de mercadorias; realização de inventário de 

mercadorias para reposição; elaboração de relatórios de 

vendas, de promoções, de demonstrações e de pesquisa 

de preços.

sanguE novo 
no negócio
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Programa Jovem Aprendiz é 
uma alternativa para manter 

equipe de atendimento em 
comércio e serviços.

O Programa de Aprendizagem 
é uma maneira de contribuir 
para o desenvolvimento do 
País e também investir em 
futuros profissionais.
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aA convivência entre estabeleci-

mentos comerciais e moradores da 

vizinhança nem sempre é pacífica. 

Muitos moradores querem morar 

em bairros que proporcionem vá-

rias facilidades, com uma rede de 

comércio estabelecida, para assim 

evitar enfrentar deslocamentos 

pela cidade em busca de satisfazer 

suas necessidades. Porém, esses 

moradores desejam ter uma noite 

de sono de tranquila, sem serem 

incomodados por “incomodidades” 

geradas pelos mesmos comércios 

que durante o dia lhes são úteis.

Com nova Lei, houve redução significativa do valor da multa em caso de 
prejuízo ao sossego público. Mas ela continua exigente.

funcionamEnto  
de padarias 24 horas 
na cidade de são paulo
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

jurídico cível 
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*juliO cezAR NAbAs RibeiRO (OAB/SP 258.757) é advogado associado da 
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável 
pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.

jurídico cível

Com o objetivo de manter a convivência entre mo-

radores e comerciantes o mais pacífica possível, o Poder 

Público edita leis visando a regular o horário de funcio-

namentos dos comércios, bem como o nível de ruído que 

pode ser produzido em determinadas horas e em deter-

minados locais.

A lei dA uMA hORA

Em 1999, a Prefeitura de São Paulo promulgou a Lei nº 

12.879/99, que determinava o horário de funcionamento 

para bares. Dispunha a referida Lei da seguinte forma:

“Art. 1º Fica determinado que todos os bares da cidade de 

São Paulo não poderão funcionar após a 1h00 da manhã, tendo 

o horário previsto para o início de suas atividades fixado a crité-

rio próprio, não antes das 5h00 da manhã.

§ 1º Ficam sujeitos ao horário fixado neste artigo os 

estabelecimentos comerciais que funcionem de portas 

abertas, sem isolamento acústico, sem estacionamento e 

funcionários destinados à segurança e, ainda, aqueles que 

atrapalhem o sossego público.

§ 2º Não estão sujeitos ao horário fixado no “caput” 

deste artigo os bares de hotéis, “flats”, clubes, associações 

e hospitais.

§ 3º O período de funcionamento fixado no “caput” 

deste artigo é considerado como horário normal de fun-

cionamento.”

Em que pese a atividade econômica de panificação ser 

diferente da atividade desenvolvida pelos bares, a Lei nº 

12.879/99 era aplicada também às padarias. A multa em 

caso de descumprimento era fixada até R$ 42.600,00, na 

primeira infração e fechamento administrativo a partir 

da segunda. As padarias que desejassem trabalhar du-

rante as 24 horas do dia teriam que providenciar isola-

mento acústico e alvará provisório.

A NOvA lei

Recentemente, no dia 22 de março de 2016 houve a pro-

mulgação da Lei nº 16.402-16, que disciplina o uso e o par-

celamento do solo urbano. Com a aprovação dessa legis-

lação, houve a revogação da Lei nº 12.879/99, sendo que o 

artigo 147 da nova Lei determina que os estabelecimen-

tos que comercializem bebida alcoólica e que funcionem 

com portas, janelas ou quaisquer vãos abertos ou, ainda, 

utilizem terraços, varandas ou espaços assemelhados – 

bem como aqueles cujo funcionamento cause prejuízo ao 

sossego público –, não poderão funcionar entre a 1h00 e 

as 5h00 da manhã.

Já o artigo 148 da lei estabelece as penalidades aos 

infratores. No caso do artigo 146, multa de R$ 10.000,00 

na primeira infração e intimação para cessar a irregula-

ridade; na segunda, o valor dobra, R$ 20.000,00, e é feita 

nova intimação; na terceira, a multa triplica, R$ 30.000,00, 

e é feito o fechamento administrativo do estabelecimen-

to. Em caso de violação do artigo 147, os valores são os 

seguintes: R$ 8.000,00, R$ 16.000,00 e R$ 24.000,00. E, em 

caso de descumprimento do fechamento administrativo, 

é instaurado inquérito policial, com base no artigo 330 

do Código Penal. Ou seja, houve redução significativa do 

valor da multa em caso de descumprimento da Lei.

cONclusãO

Concluímos no sentido de ser necessário, ainda, a obten-

ção de alvará específico por parte das padarias que pre-

tendam trabalhar de portas abertas as 24 horas do dia, 

bem como que estas possuam isolamento acústico, a fim 

de não emitirem mais ruído que o permitido por Lei.

S
tockFree
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conexão fiesp

Rosa Alegria, especialista em estudos do futuro, ministra a palestra 
“Sustentabilidade Urgente: estratégias em tempos de crise” na Fiesp.

A Profª. Rosa Alegria, mestre 

em estudos do futuro pela 

Universidade de Houston 

(EUA), esteve na Fiesp no dia 

28 de abril, em mais uma edi-

ção da série “Encontros Fiesp 

Sustentabilidade”, e minis-

trou a palestra “Sustentabi-

lidade Urgente: estratégias 

em tempos de crise”, em que 

abordou quais as mudanças 

e as estratégias que a crise impõe.

Entre outros temas, ela falou sobre a velocida-

de das mudanças e desafios da crise financeira e 

acúmulo dos alertas ambientais que levam a dile-

mas como trabalhar pelo crescimento e estimular o 

consumismo, ao mesmo tempo em que está clara a 

necessidade de lutar por um mundo sustentável. E 

destacou que nem sociedade, nem o meio ambiente 

nem a economia podem fazer a mudança: “Isto tem 

que vir de mim, de cada um”, pontuou.

Integrante do Projeto Millenium, a futurista Rosa 

provocou a plateia a refletir sobre mudanças climáti-

cas, a interatividade e compartilhamento do conhe-

cimento, as opções da geração Y que molda o futuro 

pós-crise e o empoderamento da sociedade com aju-

da da tecnologia, por meio de ferramentas como as 

redes sociais e da popularização do uso da internet.

Outra reflexão sobre as consequência da crise 

é o desenvolvimento de energias renováveis, o uso 

racional da água, a discussão sobre as mudanças 

climáticas e a nova ordem 

econômica, na era do com-

partilhamento. “As pessoas 

não querem mais saber da 

métrica do PIB, nem mes-

mo os formadores da eco-

nomia mundial de Davos. 

O modelo de economia de 

consumo está com dias 

contados. A métrica é a fe-

licidade. Há algo grandio-

so acontecendo para sair do modelo de escassez 

para o modelo de abundância, através do novo: 

modelo de emprego, empreendedorismo, a cola-

boração, entender o uso da internet, manter uma 

alimentação saudável e orgânica, despertar para a 

espiritualidade e o movimento de desaceleração”, 

explicou a professora.

“Sustentabilidade é sobreviver com valores e 

mudanças no modo de viver com respeito à vida e 

ao meio ambiente. A crise é uma virada providen-

cial, um processo profundo de implosão. Vamos 

para uma economia que sirva à humanidade”, 

deixou o recado.

O evento foi realizado pelo Comitê de Respon-

sabilidade Social da Fiesp (Cores) e faz parte da 

série “Encontros Fiesp Sustentabilidade”,que tem 

como objetivo disseminar conceitos e valores da 

sustentabilidade a partir dos pilares: econômico, 

ambiental, social, tecnológico, político, cultural, 

tecnológico, educacional e comportamental.

a mudança  
       Está Em cada um

A futurista Rosa provocou a plateia refletir 
sobre diversos temas super atuais.

Fiesp
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ABIEPAN e Sebrae se unem na criação de programa de normas técnicas 
para máquinas de panificação.

trabalhando para o 
dEsEnvolvimEnto  
do sEtor

e

máquinas & equipamentos 

Em parceria com o Sebrae, a Associação Brasileira das In-

dústrias de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para 

Alimentos (ABIEPAN) está conduzindo um programa des-

tinado à elaboração de normas técnicas no âmbito da As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), denomi-

nado “Projeto Tecnológico de Desenvolvimento de Máqui-

nas e Equipamentos de Uso do Segmento de Panificação e 

Outros Alimentos”, visando a atender às exigências de en-

tidades regulamentadoras e de mercado e, ainda, elevar o 

nível do padrão de qualidade e de segurança desses itens.

O foco principal está sendo dado à revisão de quatro 

normas técnicas já existentes (amassadeiras, batedei-

ras, cilindros e modeladoras), bem como à elaboração de 

mais oito normas, sendo que as três primeiras dedicadas 

a fatiadoras, moinhos e laminadoras, para complemen-

tar a regulamentação das máquinas de panificação con-

templadas no “Anexo VI – Máquinas para Panificação”, 

da Norma Regulamentadora 12 (NR12), do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). As demais normas técnicas a 

serem elaboradas são as de divisoras volumétricas, con-

formadoras de massa para pequenas porções, boleadoras 

de massa, formadoras e recheadoras de salgados e lami-

nadoras de massa de pizza.

A meta do programa normativo é criar normas técni-

cas para máquinas, que estejam alinhadas com as exi-

gências da NR12, e, quando publicadas, estudar a possi-

bilidade de se criar um Programa de Avaliação da Con-

formidade ou Certificação de Produto junto ao INMETRO. 

Assim, ao comprar uma máquina de panificação com o 

Selo de Conformidade conferido pelo INMETRO, o cliente 

terá a certeza de estar adquirindo um equipamento que 

foi produzido segundo as exigências legais.

É importante que todas as empresas da cadeia da pa-

nificação estejam cientes da realização desse trabalho, 

e de que a participação de cada uma delas traria mais 

relevância para o documento final, que será uma ABNT 

NBR (Norma Técnica Brasileira), fundamental para o de-

senvolvimento do setor.

A proposta final é criar um 
programa de conformidade, com 

certificação de produtos junto ao 
INMETRO.
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ip&c international 

A sPeciAl PResideNt iNvitAtiON
In late April, the President of SAMPAPÃO, Antero José Pereira, was 
the protagonist of a video recorded by TV SAMPAPÃO, in order to 
invite people to participate in courses offered by the IDPC School, 
wich provides several opportunities for qualification in the bakery 
and confectionery sectors. “I wish you all, especially the bakery 
owners have access to more skilled labor, so that the bakeries 
can provide even better products and service to our customers. 
So, use IDPC School, which is yours. It is open to members and 
nonmembers of the entities. Come to our office to meet you. You 
are all very welcome!”, leaves the message President Antero in the 
video which can be seen both on the site of SAMPAPÃO in internet 
and in its official Facebook page.

uNA iNvitAcióN esPeciAl del PResideNte
A finales de abril, el Presidente de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, 
fue el protagonista de un vídeo grabado por la TV SAMPAPÃO, con el 
fin de invitar a la gente a participar en los cursos de la Escuela IDPC, 
que proporciona varias oportunidades de calificación en los sectores 
de panadería y confitería. “Les deseo a todos, especialmente a los 
propietarios de panadería que tengan acceso a la mano de obra 
más calificada, de manera que las panaderías pueden proporcionar 
aún mejores productos y servicio a nuestros clientes. Por lo tanto, 
usende la Escuela IDPC, que es suya. Está abierta a miembros 
y no miembros de las entidades. Vengan a nuestra oficina para 
conocerla. Todos ustedes son muy bienvenidos!”, deja el mensaje el 
Presidente Antero en el video que se puede ver tanto en el sitio de 
SAMPAPÃO en Internet y en su página oficial de Facebook.

WOMeN’s cOMMittee lAuNches NeW cAMPAiGN
“Help to Help”. This is the theme of the new campaign that the 
Women’s Committee of SAMPAPÃO, created to donate hygiene 
products for the elderly. The idea is to mobilize bakeries consumers 
to contribute with this social initiative of the Committee, which is 
made up of entrepreneurs and women linked directly to bakeries 
associated with the Union. Interested bakeries in participating 
in the campaign receive a box and promotional material to be 
placed in establishments. “Bakeries have by nature an aggregator 
environment. We are confident that the campaign will motivate 
the participation of the population,” said the Chairman of the 
Committee, Evane dos Santos. Throughout the year the women 
of the Committee hold several actions aimed at social and 
environmental development. “This year we decided to start with 
the elderly. Given the crisis we know that the situation of nursing 
homes is even more difficult. The Brazilian people is united and we 
are sure that we will be able to help,” he said, in turn, the director 
Fatima Dias.

cOMité de MujeRes lANzA NuevA cAMPAñA
“Ayede a ayudar”. Este es el tema de la nueva campaña que Comité 
de Mujeres de SAMPAPÃO, creada para donar productos de higiene 
para las personas ancianas. La idea es movilizar los consumidores 
de panaderías a contribuir con esta iniciativa social de la Comisión, 
que se compone de empresarias y mujeres vinculadas directamente 
a las panaderías asociadas a la Unión. Panaderías interesadas en 
participar en la campaña reciben una caja y material promocional 
para ser colocados en los establecimientos. “Panaderías tienen 
por naturaleza un entorno agregador. Estamos seguras de que 
la campaña motivará la participación de la población”, dijo la 
Presidente del Comité, Evane dos Santos. Durante todo el año las 
mujeres del Comité de SAMPAPÃO sostienen una serie de acciones 
dirigidas al desarrollo social y ambiental. “Este año decidimos 
empezar con las personas ancianaas. Dada la crisis sabemos que 
la situación de los hogares de ancianos es aún más difícil. El pueblo 
brasileño está unido y estamos seguros de que seremos capaces de 
ayudar”, dijo, a su vez, la directora Fátima Dias.

AGRicultuRAl ANd livestOck PlAN 2016/2017 iN hOldiNG PAtteRN
The change of government in Brazil, a few days after the 
announcement of the Agricultural and Livestock Plan 2016/2017 
left the sector on hold. Announced by then Minister of Agriculture, 
Livestock and Supply, Katia Abreu, on the last May 4th, the plan 

provides for the provision of R$ 202.88 billion for farmers, value 
8% higher than the previous crop of R$ 187.7 billion; and an 
increase of 20% of the funds for working capital and marketing 
at controlled interest mode that will count with R$ 115.8 billion. 
The new minister Blairo Maggi said that after evaluating the first 
information of the folder, you can answer questions about the 
proposed in the Harvest Plan 2016/2017, which will come into force 
on July 1st. In any case, the market does not rule out the possibility 
of review. Since the beginning of the year, a strong contingency has 
affected the ministry, which lost R$ 553.7 million, 31% less than the 
R$ 806 million initially announced in January.

PlAN AGRícOlA y GANAdeRO 2016/2017 eN cOMPás de esPeRA
El cambio de gobierno en Brasil, pocos días después del anuncio 
del Plan Agrícola y Ganadero 2016/2017 dejó el sector en espera. 
Anunciado por entonces Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento, Katia Abreu, en el pasado 4 de mayo, el plan 
prevé la provisión de R$ 202,88 mil millones para los agricultores, 
valor 8% más que la cosecha anterior de R$ 187.7 mil millones; y 
un aumento del 20% de los fondos de capital y de marketing que 
trabaja en el modo de interés controladas, que contará con R$ 
115,8 mil millones. El nuevo ministro Blairo Maggi dijo que después 
de la evaluación de la primera información de la carpeta, puede 
responder a preguntas sobre la propuesta en el Plan de la cosecha 
2016/2017, que entrará en vigor el 1 de julio. En cualquier caso, el 
mercado no descarta la posibilidad de revisión. Desde el comienzo 
del año, una fuerte contingencia haya afectado al ministerio, que 
perdió R$ 553,7 millones, un 31% menos que los R$ 806 millones 
anunciados incialmente en enero.

dePeNdeNce ON iMPORted WheAt MAy iNcReAse iN bRAzil
If the projections made to date are confirmed, the reduction in the 
area planted with wheat in the next winter crop may reach 14% in 
Paraná and 20% in Rio Grande do Sul given worries because they 
are the largest domestic producers - last cycle, accounted for 90% 
of the total harvested in the country. In practice, this shrinkage is 
reflected in math import to be made to meet the demand of the 
domestic market, because Brazil is not self-sufficient in cereal 
production. The average consumption is around 11.5 million 
tonnes per year and production, between 5.5 million and 6 million 
tons. If this decrease is confirmed, Brazil will become even more 
dependent on imported wheat. Not even the increase of 10.5%, 
granted to the minimum price of wheat bread type 1 class, serves 
as a stimulus to increase the intention of planting. The market with 
low liquidity and high costs are factors that discourage production. 
In the international scenario, the prospects are also promising 
nothing - the price is considered too low for some tempo.No case 
of Rio Grande do Sul, there is the complicating factor of negative 
memories of the last two seasons when there was significant loss 
not only volume but also quality.

lA dePeNdeNciA de lAs iMPORtAciONes de tRiGO Puede AuMeNtAR eN bRAsil
Si se confirman las proyecciones realizadas hasta la fecha, la 
reducción de la superficie sembrada con trigo en la próxima 
cosecha de invierno puede llegar a 14% en Paraná y el 20% en 
Rio Grande do Sul preocupaciones dadas, ya que son los mayores 
productores nacionales - último ciclo, contabilizados el 90% del 
total cosechado en el país. En la práctica, esta contracción se refleja 
en la importación de matemáticas que deban hacerse a satisfacer 
la demanda del mercado interno, debido a que Brasil no es 
autosuficiente en la producción de cereales. El consumo medio es 
de unos 11,5 millones de toneladas por año y la producción, entre 
5,5 y 6 millones de toneladas. Si se confirma este descenso, Brasil 
será cada vez más dependiente de las importaciones de trigo. Ni 
siquiera el incremento del 10,5%, concedida al precio mínimo del 
tipo de pan de trigo 1 clase, sirve como un estímulo para aumentar 
la intención de siembra. El mercado con baja liquidez y los altos 
costos son factores que desalientan la producción. En el escenario 
internacional, las perspectivas son prometedoras tampoco nada - 
el precio se considera demasiado bajo para algunos casos tempo.
No de Rio Grande do Sul, está el factor de complicación de los 
recuerdos negativos de las últimas dos temporadas, cuando hubo 
una pérdida significativa no sólo volumen sino también la calidad.
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VILLA IMPERIAL PÃES E DOCES  
LTDA. – EPP

Av. Hélio Pelegrino, 527 –  
Vila Nova Conceição

ROSA SANTIS CONFEITARIA E 
COMÉRCIO – EIRELI -ME

Av. Francisco Matarazzo, 102 – 
Água Branca

MONSENHOR PÃES E DOCES LTDA.
Av. Monsenhor Antonio de Castro, 

280 – Jardim Vila Formosa

CHALÉ DOCILE PADARIA E 
RESTAURANTE LTDA. – ME

Av. Interlagos, 4.455 – Lojas 01/02 
– Jardim Umuarama

MARIA FARINHA PÃES E DOCES LTDA
Av. Lacerda Franco, 1.492 – 

Cambuci

INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO  
AVEIRO LTDA. – EPP

Av. Santa Catarina, 563 –  
Vila Santa Catarina

IULIWAN DOCERIA LTDA. – ME
R. Maciel Monteiro, 839 –  

Arthur Alvim

PANIFICADORA NOVA CARMEL  
LTDA. – EPP

Av. João Dias, 99 – Santo Amaro

beM-viNdOs NOvOs AssOciAdOs dO sAMPAPãO! 

Conheça, agora, as novas padarias e estabelecimentos que passaram a 
fazer parte do time de sucesso do SAMPAPÃO! E quando você se associar, 
separe uma bonita foto da sua casa, que teremos o maior prazer de 
mostrá-la aos nossos leitores aqui nesta seção.

cAleNdáRiO cuRsOs básicOs dA 
escOlA idPc 2016

cAleNdáRiO de cuRsOs dA 
escOlA Móvel – 2016

julhO*

cuRsO dAtA diAs hORáRiO

Básico Salgados (15 horas) De 04/07 a 08/07 De Seg. a Sex. Das 9h00 às 12h00

Pizza (20 horas) De 04/07 a 08/07 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 20h00

Pães Rústicos Internacionais (20 horas) De 11/07 a 15/07 De Seg. a Sex. Das 8h30 às 19h00

Higiene e Manipulação (8 horas) 11/07 e 12/07 Seg. e Ter. Das 16h00 às 20h00

Responsável Técnico (15 horas) De 11/07 a 15/07 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 19h30

Sopas (15 horas) De 11/07 a 15/07 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 19h00

* OBS.: A agenda dos cursos de Julho da Escola IDPC será reduzida por conta da realização da 
FIPAN 2016.

julhO*

cuRsO dAtA diAs hORáRiO

Pão Francês 04/07 Segunda-feira Das 9h00 às 12h00

Palha Italiana 04/07 Segunda-feira Das 15h00 às 18h00

Bombas e Carolinas 05/07 Terça-feira Das 9h00 às 12h00

Bolos Secos 05/07 Terça-feira Das 15h00 às 18h00

Pães Integrais 06/07 Quarta-feira Das 9h00 às 12h00

Pão de Hambúrguer e Hot-dog 06/07 Quarta-feira Das 15h00 às 18h00

Quiches 07/07 Quinta-feira Das 9h00 às 12h00

Quindins 07/07 Quinta-feira Das 15h00 às 18h00

Sonho e Lua de Mel 08/07 Sexta-feira Das 9h00 às 12h00

Cuscuz Paulista 08/07 Sexta-feira Das 15h00 às 18h00

Massa Semi-folhada 11/07 Segunda-feira Das 9h00 às 12h00

Doce de Copinho 11/07 Segunda-feira Das 15h00 às 18h00

Naked Cake 12/07 Terça-feira Das 9h00 às 12h00

Alfajor e Fudge 12/07 Terça-feira Das 15h00 às 18h00

Brioche 13/07 Quarta-feira Das 9h00 às 12h00

Pães Funcionais 13/07 Quarta-feira Das 15h00 às 18h00

Salgados Assados 14/07 Quinta-feira Das 9h00 às 12h00

Decoração de Bolos com Bicos 14/07 Quinta-feira Das 15h00 às 18h00

Broas 15/07 Sexta-feira Das 9h00 às 12h00

Palha Italiana 15/07 Sexta-feira Das 15h00 às 18h00

Pães Tradicionais 18/07 Segunda-feira Das 9h00 às 12h00

Petir-four 18/07 Segunda-feira Das 15h00 às 18h00

Panetone e Colomba 19/07 Terça-feira Das 9h00 às 15h00

Decoração de Bolos com Bicos 20/07 Quarta-feira Das 9h00 às 12h00

Pudins 20/07 Quarta-feira Das 15h00 às 18h00

Bolos Secos 21/07 Quinta-feira Das 9h00 às 12h00

Petiscos 21/07 Quinta-feira Das 15h00 às 18h00

Pão Doce 22/07 Sexta-feira Das 9h00 às 12h00

Sanduíches 22/07 Sexta-feira Das 15h00 às 18h00

Pizza 25/07 Sexta-feira Das 9h00 às 12h00

Cuscuz Paulista 25/07 Sexta-feira Das 15h00 às 18h00

* LOCAL: ROLDÃO CAMPO LIMPO
 Av: Carlos Caldeira Filho, 250 – Vila Andrade – Campo Limpo Paulista – São Paulo/SP

serviços

PANIFICADORA FATALA E CARMO 
LTDA. – ME

R. Barão do Bananal, 860 –  
Vila Pompeia
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